DE STRIJD OM HET BESTAAN IN HET
PROCES DER EVOLUTIE VAN DE
LEVENDE ORGANISMEN
DOOR

DR. OTTO PITSCH.
I.
De 'strijd om het bestaan is in het denken en voelen
van de menschen zonder twijfel vaster ingeworteld dan :
Heb Uw naaste lief als U zelf. Toch zijn beide de fundamenten van de evolutie; de strijd om het bestaan, om
de aarde altijd door met den rijkdom van vormen en
van kleuren getooid, de liefde tot den naaste, om het
menschdom in zijne evolutie in het juiste spoor te houden.
Darwin heeft dan ook the struggle for life tot principe
gemaakt van zijne evolutieleer en door de mannen der
wetenschap wordt ook tamelijk algemeen aangenomen,
dat deze hypothese van Darwin juist is, hoewel over de
wijze, hoe de evolutie tot stand komt, de opvattingen in
den loop der tijden zijn veranderd.
In het dagelijksch leven wordt onder dezen strijd de
mededinging van verschillende individuen verstaan, terwijl
de uitwassen dezer mededinging, het gebruik maken van
ondeugdelijke middelen, het gevolg zijn van de vrees,
dat men in het bereiken van het beoogde doel niet zal
slagen, of van de valsche meening, dat het leven van
den mensch zich rijker zal ontplooien, naarmate de ma,terieele middelen voor zijn bestaan ruimer zijn. Ook bij
de evolutie van de planten- en de dierenwereld is een
soortgelijke strijd der verschillende individuen van planten
en dieren verondersteld geworden, hoewel hier natuurlijk
van het voor zich verwerven van bestaansmiddelen, als bij
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den mensch, geen sprake kan zijn. Feitelijk kan men ook
bij de individuen van een ras in zekeren zin van zulk
eenen strijd spreken, maar Hugo de Vries heeft als zijne
meening verkondigd, dat deze strijd de evolutie niet tot
stand kan hebben gebracht maar, dat deze verklaard moet
worden door den strijd van verschillende rassen onder
elkaar. Het zal noodig zijn, kort uit een te zetten, waarop
de opvatting van Hugo de Vries steunt.
De individuen van eenzelfde ras bezitten alle den aanleg
voor dezelfde eigenschappen. Groeien dus twee tot eenzelfde
ras behoorende planten, waarvan de zaden naar gewicht
en bestanddeelen volkomen gelijk waren, op een geheel
gelijken grond en nemen een even groote groeiplaats in,
dan zullen deze planten in alle eigenschappen gelijk zijn,
zij zullen even hoog wordten — zon en lucht moeten
natuurlijk voor de planten ook gelijk zijn, — eene even
groote bladoppervlakte bezitten, evenveel en even zware
vruchten voortbrengen enz. Stel nu er staan duizenden
planten naast elkaar op een willekeurig stuk land, dan
kunnen de voorwaarden voor hare ontwikkeling zeer
ongelijk zijn. Op de eene plek kan de grond rijker zijn
aan voedsel, op de andere aan water, de planten kunnen
op de eene plaats dichter naast elkaar staan, dus de
grootte van de groeiplaats kan hier voor elke plant kleiner
zijn, dan op andere gedeelten enz. Hoewel nu de erfelijke
aanleg voor elke eigenschap bij de verschillende individuen
volkomen gelijk is, zullen zich toch de bladeren van het eene
krachtiger ontwikkelen dan van de anderen en zullen verschillend zware vruchten gevormd worden enz. Stel van
twee planten, die een even groote, maar verschillend
vruchtbare standplaats hadden, zoodat de zaden van de
eene plant zwaarder zijn geworden dan van de andere,
vallen de zaden op den grond en groeien tot planten uit,
dan zullen de planten, welke zich uit de zwaardere zaden ontwikkelen, van 't begin af aan eenen voorsprong hebben. Zij
zullen de andere zoodanig in 't nauw kunnen brengen, d a t
hunne organen zich nog zwakker ontwikkelen dan het jaar te
voren, zoodat deze planten reeds in dit jaar of hare
nakomelingen in een volgend jaar te gronde kunnen gaan.
Hoewel dit feitelijk het geval kan zijn, behoeft het geenszins te gebeuren. Het omgekeerde is zelfs mogelijk. Immers
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de minder zware zaden der zwakke planten kunnen een
volgend jaar op beteren grond komen te liggen, de standplaats voor de daaruit zichontwikkelende planten zalzelfs waarschijnlijk grooter zijn, omdat de moederplanten allicht minder
zaden hebben opgeleverd. Deze planten kunnen dus de uit
zwaardere zaden zich ontwikkelende in groei overtreffen.
Wat werkelijk gebeurt, is voor het geval in kwestie
onverschillig, omdat ten gevolge van de meer of minder
gunstige groeiomstandigheden de erfelijke aanleg van de
eigenschappen der planten niet verandert, een organisme
met nieuwe eigenschappen niet ontstaat, wat voor het tot
stand komen van de evolutie noodzakelijk is. Zijn de groeiomstandigheden in een bepaald geval zoo gunstig, dat de
plant een reuzenindividu wordt, zoo ongunstig, dat de plant
een dwerg wordt, of zijn de groeiomstandigheden zoo
eenzijdig, dat de een of-andere erfelijke eigenschap aan
de plant niet tot waarneembare ontwikkeling komt; de
erfelijke aanleg voor de eigenschappen van de plant wijzigt
zich niet. Uit hare reproductieorganen (organen van de
plant, waaruit eene nieuwe plant kan opgroeien) komen,
wanneer deze onder omstandigheden worden gebracht, waaronder de raseigenschappen zich kunnen ontwikkelen, planten
voort, welke dan alle eigenschappen van het ras vertoonen
— niets meer en niets minder — dus organismen met
nieuwe eigenschappen ontstaan er niet. Schijnbare uitzonderingen behoeven hier niet besproken te worden.
|||
Het hier veronderstelde ras is namelijk een constant (dus
standvastig) ras, wat beteekent, dat alle tot dit ras behoorende individuen en alle nakomelingen van dezeerfelijk dezelfde
eigenschappen bezitten, en deze eigenschappen ook alle
tot ontwikkeling brengen, zoodat zij waarneembaar zijn, indien de omstandfgheden, waaronder de individuen groeien,
de ontwikkeling daarvan mogelijk maken, en indien de absolute zekerheid bestaat, dat geen eene van de tot dit ras
behoorende planten met eene plant van een ander ras is
gekruist, d.w.z. een bloem van het eerste ras door stuifmeel van een ander ras is bestoven en bevrucht.
Darwin nam" aan, dat bij individuen van een constant ras
kleine veranderingen in eigenschappen ontstaan, wanneer
dit ras langen tijd onder omstandigheden wordt verbouwd,
welke sterk verschillen van de omstandigheden van diens
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vroegere groeiplaats en dat deze kleine veranderingen ten.
slotte tot de vervorming van de eene of andere eigenschap
tot een nieuwe voert, welke van de oorspronkelijke erfelijk
verschilt.
Uit uitgebreide onderzoekingen op dit gebied is echter gebleken, dat het voorkomen van dergelijke planten, welke
soms zeer kleine afwijkingen in eigenschappen van de
overige tot het ras behoorende planten vertoonden, bewijst,
dat het ras niet constant, maar eene populatie (bevolking)
was, d.w.z. uit meerdere afzonderlijke rassen bestond, wat
wegens het soms zeer kleine verschil in erfelijke eigenschappen niet was opgemerkt. Oogstte men echter twee individuen
van de populatie, die een verschil in erfelijke eigenschappen
vertoonden en zaaide of pootte de reproductieorganen (zaden
vruchten, stekken en knoppen) van elke plant naast elkaar
op afzonderlijke perceeltjes uit, dan kon men direkt zien,
dat elk dezer b e i ^ individuen zijne eigenschappen constant
op de nakomelingen vererfde, dus dat zij tot twee afzonderlijke rassen hadden behoord.
Hebben wij te doen met een cultuurras, dan kan daaruit
evenmin als uit een in 't wild groeiend ras (ook wel kleine
soort genoemd) tengevolge van uitwendige omstandigheden
een nieuw ras ontstaan. De verwachting, dat daaruit zonder
kruisbevruchting een nieuw, voordeeliger ras zoude kunnen
voortkomen, loopt steeds op volslagen teleurstelling uit.
Wil de verbouwer van een constant ras of de bezitter
van een constant dierenras daarvan dus maximale oogsten
of producten verkrijgen, dan is daarvoor het eenige
middel, de omstandigheden voor de individuen zoo in te
richten, dat deze tot de meest voordeelige productie worden
gebracht.
Wij staan voor het feit, dat in den loop der tijden
organismen zijn ontstaan, welke in erfelijke eigenschappen van de ouders afweken. Indien hiervan uitwendige
invloeden de oorzaak niet kunnen zijn, welke is die oorzaak
dan wel?
Hierop is door Hugo de Vries het antwoord gegeven
in zijn „Mutationslehre". Er treedt volgens deze leer soms
in een constant ras één of meestal een zeker aantal individuen op met den, aanleg voor eene nieuwe eigenschap,
zoodat de reproductieorganen dezer individuen nakome-
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lingen opleveren, die tot een of tot meerdere nieuwe
rassen behooren. De moederplanten van deze nakomelingen
blijken dus van de overige planten in zoover verschillend
te zijn geweest, dat zij den erfelijken aanleg voor eene of
meerdere eigenschappen hebben bezeten, welke in deze
nakomelingen tot nieuwe waarneembare eigenschap(pen) zijn
ontwikkeld, die van stonde af aan constant erfelijk zijn.
Deze verklaring van Hugo de Vries maakte daarom zulk
een sterken indruk, omdat men stond voor het vraagstuk
der evolutie, dat er namenlijk voor het tot stand komen
van nieuwe eigenschappen eene oorzaak moet zijn. Een
groot aantal mannen der wetenschap op verschillend gebied
zijn, door Hugo de Vries geïnspireerd, aan het werk gegaan
en er zijn meerdere mutaties gevonden, althans de mannen,
die ze vonden, waren overtuigd zich niet te vergissen.
Dat mutanten slechts gevonden werden bij een beperkt
aantal planten- of dierengroepen, is voor de mutatieleer
geen bezwaar, want evenzeer als heden bij eene groep van
organismen mutanten kunnen optreden, is het heel wel
denkbaar, dat dit bij eene andere groep na i o o of na
i o o o ,jaren zal geschieden. Immers de oorzaak van het
plotselinge ontstaan van eene mutatie was niet bekend;
mocht deze echter eens worden ontdekt, dan zoude men
misschien het tijdstip van het optreden van mutaties kunnen
voorspellen of zelfs te voorschijn roepen.
In den loop der jaren zijn naast aanhangers der mutatieleer ook bestrijders daarvan opgetreden. Wij staan
zelfs nog midden in den strijd over de vraag : of de
mutatie's, die Hugo de Vries heeft gevonden, werkelijk
bestaan dan wel berusten op een onjuiste waarneming of
op eene onhoudbare verklaring der waargenomen feiten.
Staande nu voor den door wetenschappelijke mannen
geuiten twijfel, of mutaties de oorzaak van de evolutie
^ijn, rijst de vraag, of, al ware dan ook de mutatie bij enkele
groepen van organismen een feit, de evolutie niet evengoed
op eene andere wijze tot stand kan komen.
Door niéuwere onderzoekingen in het begin van deze
eeuw is de opmerkzaamheid op gelijksoortige onderzoekingen gevestigd, die reeds verscheidene jaren vroeger ondernomen waren door Gregor Mendel, wiens naam en beteekenis
thans algemeen bekend is. Naar Mendels voorbeeld is eene
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geheel nieuwe werkwijze ontstaan voor het opsporen van
de wetten, welke de erfelijkheid beheerschen; er is een
geheel nieuw inzicht op dit gebied verkregen, wat een
zekere overeenkomst heeft met het inzicht, dat door de
atoomtheorie in scheikundige processen werd geopend.
Atomen zijn volgens deze laatste hypothese de kleinste
deeltjes van elementen, waarvan het aantal beperkt bleek te
zijn. Uit dit beperkt aantal elementen is niet alleen het geheele
delfstoffenrijk opgebouwd, maar aan den bouw van het
ontzachlijk groot aantal van verschillende groepen van
planten en dieren, aan het ontstaan van den reusachtigen
rijkdom van vormen en kleuren dezer organismen nam
slechts een klein aantal dezer elementen deel. De verschillende .groepeering der atomen van de elementen bracht
dit wonder tot stand.
Volgens Mendels werkmethode is men nu gaan zoeken
naar de oorzaak, waardoor bij levende organismen de atomen
van de scheikundige elementen zich zoodanig groepeeren,
dat daardoor de groei, dus de ontwikkeling dezer organismen verklaard wordt, en daarmede dus de oorzaak van
de eigenschappen, die wij aan deze organismen waarnemen.
Hugo de Vries nam als oorzaak daarvan stoffelijke elementen aan, die met moleculen een zekere overeenkomst
zouden kunnen hebben, maar daarvan essentieel verschillen,
doordat zij zich kunnen vermeerderen.
De studie van het atoom heeft ons echter geleerd, dat
men zich in de voorstelling van een stoffelijke oorzaak,
geheel kan vergissen. Het atoom was gedefinieerd als
te zijn het kleinste deel van een element met een bepaald
onveranderlijk, maar voor atomen van verschillende elementen, verschillend gewicht en dat affiniteit bezat, tengevolge
waarvan het zich met atomen van hetzelfde of van andere
elementen kon verbinden. Later bleek, dat de zich vereenigende atomen in de ruimte geen willekeurige plaats,
maar ten opzichte van elkaar een bepaalden stand innemen. De nadere studie van het atoom heeft dan geleerd,
dat een atoom een zeer eigenaardig gebouwd geheel is.
„Het atoom heeft zijn eenvoud verloren, het is er te belangrijker door geworden. Het is een systeem gelijk het
„Planetensysteem, een mikrokosmos analoog aan den mac r o k o s m o s , tusschen welke beide de mensch instaat".
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„Hij (Bohr) onderstelt, dat om den (positief geladen) atoom„kern de negatieve electronen in cirkels van verschillenden
„straal rondloopen. Zoolang zij in dezelfde cirkels rond„loopen, gebeurt er niets, maar telkens, wanneer zij in
„een andere baan overgaan, wordt er een straling van
„eene bepaalde golflengte uitgezonden". (Uit een referaat
van eene lezing van Dr. Clay).
Indien wij aan de oorzaak van den opbouw van de
organismen eene bepaalde stoffelijke voorstelling verbinden,
wordt voor ons de werking dezer oorzaak niet duidelijker!
Daarom stelt Johannsen voor, de oorzakengenente noemen
(andere noemen ze factoren), wat niets anders zegt, dan
dat zij het wordingsproces van het organisme beheerschen
en zoodoende de eigenschappen, die wij er aan waarnemen,
zoo te zeggen, voortbrengen.
In den beginne heeft men aangenomen, dat elke eigenschap van het organisme bepaald wordt door één geen,
wat feitelijk ook dikwijls het geval is. Zoo bijv. wordt de
beharing van planten wel door één .geen bepaald evenals
de groene kleur van rijpe erwtenzaden.
Is dus in eene plant het geen voor de beharing niet
aanwezig, dan blijft zij onbehaard, ontbreekt,het geen voor
de groene kleur van de erwtenkorrel, dan blijft deze, rijp
wordende, geel, omdat de groene kleur, die in het jonge
erwterizaad aanwezig is, gedurende het rijpen verdwijnt.
Blijven wij nu voorloopig veronderstellen, dat elke eigenschap van een organisme voor haar tot stand komen bepaald wordt door één enkel geen, dat dit geen mede in elk
reproductieorgaan der plant overgaat en zoodoende in de
hieruit zichontwikkelende plant op nieuw dezelfde eigenschap
tot ontwikkeling brengt, indien de voorwaarden voor deze
ontwikkeling voorhanden zijn, dan zien wij, dat elke
eigenschap geheel vrij van de andere een onophoudelijke
ontwikkeling heeft. Omdat van alle genen, afgezien vaii
hunne vermeerdering, tot nu toe slechts dit eene bekend
is, dat zij de wording van eigenschappen bepalen, worden
de erfelijkheidswetten niet meer als in vroegere tijden bestudeerd aan het geheele organisme, maar aan de afzonderlijke eigenschappen.
Eene belangrijke vraag, die tengevolge hiervan reeds
dadelijk door waarneming kan beantwoord worden, is de
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volgende. Gaan steeds de genen van alle eigenschappen
eener plant over in hare reproductieorganen, zoodat de
nakomelingen dier plant dezelfde eigenschappen vertoonen
als de ouderplant, of kan het ook voorkomen, dat een zeker
aantal genen niet in de reproductieorganen overgaat, zoodat
bij de nakomelingen eigenschappen, die bij de ouderplant
aanwezig waren, ontbreken? De ervaring heeft geleerd,
dat bij eene tot een zuiver ras behoorende plant alle genen
in hare reproductieorganen overgaan, terwijl dit bij eene
bastaardplant, die tengevolge van de bevruchting van twee
tot verschillende rassen behoorende planten is ontstaan,
dit niet behoeft te geschieden.
Voordat wij hierop nader ingaan, moet echter nog worden
opgemerkt, dat wel is waar de eene eigenschap zich in eene
plant onafhankelijk van de andere, dus geheel zelfstandig,
ontwikkelt, maar dat voorhare ontwikkeling toch een bepaald
organisme vereischt wordt. Tegenover de onafhankelijkheid
der genen en der daardoor wordende eigenschappen staat
dus het feit, dat deze ontwikkeling buiten het organisme
niet mogelijk is, dat dus wederom omgekeerd de werking
van alle verschillende genen aan de eenheid van het organisme
verbonden is, zoodat de werking der afzonderlijke genen
afhangt van de samenwerking van hun geheel, van de
ontwikkeling dus van een in alle opzichten bepaald organisme.
Verder is gebleken, dat de stelling, dat elke eigenschap
slechts door één enkel geen wordt bepaald, niet algemeen opgaat. Er moeten soms twee, soms drie, soms een veel grooter
aantal genen samenwerken om ééne eigenschap zichtbaar
t e doen worden. En hier doen zich wederom twee gevallen
voor. Het is namenlijk mogelijk dat eene bepaalde eigenschap zoowel door een geen afzonderlijk of doortwee tezamen
of door meerdere te zamen in dien zin kan ontstaan, dat een
onderscheid in de eigenschap, die door één of meerdere
genen is ontstaan, aan een enkele plant niet is te constateeren. Het andere, gewoonlijk voorkomende geval is, dat
door de samenwerking van meerdere genen de eigenschap
gewijzigd wordt, welke wijziging kwantitatief of kwalitatief
zijn kan. Verkrijgt bijv. een zeker orgaan bij aanwezigheid
van slechts één geen eene lengte x, dan verkrijgt zij bij
samenwerking van twee genen eene grootere lengte, bij
samenwerking van drie genen eene nog grootere.
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Voorbeelden voor kwalitatieve wijzigingen van eigenschappen hebben wij o.a. bij de kleuren van bloemen. Stel
de donkerroode kleur van een bloemblad of van een deel
van een bloemblad vereischte de samenwerking van 5 genen,
dan kan dus de kleur bij aanwezigheid dezer 5 genen in
eene plant bijv. donkerrood zijn, bij aanwezigheid in eene
andere, met deze overigens nauw verwante plant van slechts
4 genen misschien licht rood, bij aanwezigheid van slechts
3 genen bijv. ivoorkleurig enz. Hierbij doet zich nog het
verschijnsel voor, dat de werking van een of meerdere
genen niet tot stand kan komen bij het ontbreken van één
bepaald geen. In genoemd bloemblad kan bijv. een bepaald
geen voorwaarde zijn voor het ontstaan van elke mogelijke
kleur, welke door de samenwerking van een grooter of
kleiner aantal genen kan ontstaan. Ontbreekt dit geen dus,
dan is daarmede kleurontwikkeling door alle andere genen
onmogelijk, hoeveel daarvan ook in de plant aanwezig
mogen zijn. Verder komen er gevallen voor, waarbij door
één geen in de tweede generatie nakomelingen ontstaan,
welke daardoor verschillen, dat zij de door het geen bepaalde eigenschap in eene verschillende kwantiteit bezitten
en deze kwantiteit constant vererven. Bijv. een enkel geen
voor zwart brengt individuen voort, welke het zwart in
een meerder of minder donkere tint vertoonen en dit verschil constant vererven, waarbij dan bij elk nieuw ontstaan
ras de bepaalde kleurkwantiteit wederom om een gemiddelde schommelt.
In andere gevallen wederom gebeurt het, dat na de
bevruchting van eene eicel twee en ook wel meerdere
genen zich aan elkaar koppelen en deze koppeling bestaan
blijft in alle opvolgende generaties.
Wij komen nu tot de vraag of de evolutietheorie een
verklaring vinden kan in de resultaten, die verkregen zijn
door de studie der erfelijkheidsleer naar de werkmethode
van Mendel. En dat is m.i. zonder twijfel het geval, omdat door kruising van planten, die tot verschillende rassen
van een grootere soort of van verschillende soorten behöoren, eene bijeenvoeging van genen mogelijk is, die
organismen opleveren, welke in erfelijke eigenschappen van
de ouderplanten verschillen.
De kruising is dus een middel en zonder eenigen twijfel
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het belangrijkste, volgens de meening van enkele onderzoekers zelfs het eenige middel, waardoor individuen met
nieuwe eigenschappen kunnen worden verkregen. Dit feit
moet hier nader worden toegelicht, wat ik alleen bij hoogere
planten zal doen.
Bij hoogere organismen, waarbij wij twee geslachten
hebben, wordt het nieuwe organisme, de nakomeling, altijd
door de vrouwelijke plant of het vrouwelijke dier voortgebracht. Deze nakomeling ontwikkelt zich steeds uit éénecel,
dus uit de vrouwelijke geslachtscel, en wel hierdoor, dat deze
cel zich deelt, groeit en hetzij zich wederom deelt, hetzij
na den groei ongedeeld blijft en gedurende den groei
meer of minder sterke veranderingen ondergaat in celwanddikte, in de samenstelling van den celwand, in haren inhoud
en haren vorm, en daardoor het vermogen om zich te
deelen verliest. Hierdoor houdt op verscheiden plaatsen
van het zich ontwikkelende organisme de deeling en ook ten
slotte de groei der cellen op, bijv. in het hout van eenen
boom of heester.
In andere deelen van het organisme gaat de celdeeling
nog längeren of korteren tijd door, bijv. in het onder de
schors der boomen gelegen cambium. Aan de toppen van
de plant gaat, indien zij bloemen dragen, de celdeeling
zoo lang door, totdat daar de geslachtscellen -— mannelijke
of vrouwelijke of beide — gevormd zijn. Daarna heeft de
bevruchting plaats en ontwikkelt zich de vrucht, die een
reproductieorgaan vormt voor de ontwikkeling van den
nakomeling.
Een reproductieorgaan kan bij de plant in beginsel elk
deel van den stengel en de daaraan zittende organen zijn,
waarin nog zóó jonge cellen aanwezig zijn, dat zij zich
nog kunnen deelen en dan denzelfden erfelijken inhoud
hebben, als hare moedercel had.
Uit het feit, dat uit de eicel de geheele plant kan ontwikkelen met alle hare eigenschappen, volgt, dat daarin
aanwezig moet zijn de aanleg voor al deze eigenschappen.
Nu is niet alleen de eicel, maar eveneens elke jonge cel
een organisme op zichzelf, dat groeien kan en door deeling
nakomelingen kan voortbrengen. En voor deze cellen geldt
hetzelfde als voor het geheele organisme, t. w. dat zij
volkomen dezelfde eigenschappen bezitten als de oudercel%
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welke eigenschappen zij echter kunnen verliezen en ook
werkelijk meestal verliezen, doordat zij dienst doen bij den
opbouw van het groote Organisme. Waarop het hier
aankomt, is, dat de nakomelingcel van eene oudercel
evenals de laatste den aanleg bevat voor elke eigenschap
van het groote organisme. Eéne uitzondering hierop vormen de geslachtscellen ( g a m e t e n genoemd) welke door
deeling van eene cel ontstaan, en deze uitzondering verklaart tevens het ontstaan van nieuwe rassen.
Bij de hoogere planten wordt de eicel, voordat zij zich
deelt, bevrucht en wordt de deeling nog door een belangrijk proces in deze cel voorafgegaan, dat wij hier
buiten bespreking laten. Het resultaat van de bevruchting
is, dat van den inhoud van de mannelijke geslachtscel
zich ten minste zooveel bij den inhoud der vrouwelijke
geslachtscel voegt, dat de laatste mede bevat den totalen
aanleg van de eigenschappen, die de mannelijke geslachtscel bezat, dus het totaal der genen.
Met betrekking tot het aantal dezer genen is te zeggen,
dat de ontwikkeling van een mannelijk en van een vrouwelijk
individu evenals van een individu, waarop zoowel mannelijke
als vrouwelijke geslachtscellen ontstaan, geheel overeenkomt met de bovenbesproken ontwikkeling van de plant.
Hebben wij dus bijv. met een mannelijk individu te maken,
dan bouwt zich het organisme daarvan eveneens op uit
de door deeling, eerst van de eicel, daarna van de daaruit
ontstane cellen enz., en met uitzondering van de geslachtscellen is de inhoud aan genen bij alle cellen volkomen
gelijk. Maar bij de deeling der cel, waaruit geslachtscellen
ontstaan, treedt zooals men het noemt splitsing in, zoodat
de geslachtscellen niet alijd alle genen behoeven te bevatten, die noodig waren om alle eigenschappen der plant,
waarop de geslachtscel zich bevindt, voort te brengen.
Zijn in de vrouwelijke gamete na de bevruchting de
genen van de mannelijke gamete van eene plant overgebracht, welke tot hetzelfde ras behoort als die, waarop de
vrouwelijke gamete zich bevindt, dan blijkt dat deze genenvermeerdering niet tengevolge heeft, dat uit de eicel eene
plant met nieuwe eigenschappen ontstaat, juister gezegd
de verdubbeling van een geen der vrouwelijke gamete, die
door den overgang van een gelijk geen uit de mannelijke
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geslachtscel tot stand is gekomen, geeft geenerlei aanleiding tot eene wijziging in de eigenschappen van het
ras, noch quantitatief noch qualitatief. De inhoud der beide
gameten aan genen was geheel dezelfde.
Anders is het, indien er eene bevruchting plaats heeft
(er eene zoogen. zygote, d. i. bevruchte eicel ontstaat) van
twee gameten, die afkomstig zijn van planten, die tot
verschillende rassen behooren. Nu kunnen rassen in slechts
ééne of in zeer vele eigenschappen van elkaar verschillen
en wij zullen ons duidelijk hebben te maken, wat voor
de nakomelingen het gevolg is, indien dit verschil kleiner
of grooter is. Wij zullen eerst de gevolgen nagaan van
één verschil in eigenschappen en daarna van het verschil in
meerdere, maar vooraf nog zeggen dat eene eicel, die
door eene gamete van een ander ras is bevrucht, een bastaard is, en deze bastaardnatuur op elke volgende cel
overgaat, zoodat ook de geheele plant een bastaard is.
Bij de deeling echter van zulk eene bastaardcel, ten gevolge
waarvan gameten ontstaan, heeft natuurlijk wederom splitsing van genen plaats.
Om de gevolgen van eene kruisbevruchting gemakkelijk
te overzien, is het gewoonte geworden, de genen door
letters aan te duiden en kiest men voor het geen
der eigenschap, die bij eene der beide planten optreedt,
een groote letter bijv. A, B, C enz., terwijl voor het ontbreken der eigenschap bij de andere plant, een kleine
letter wordt gekozen, dus voor de eigenschap A de ontbrekende, a voor de eigenschap B de ontbrekende b enz.
Worden twee planten gekruist, die in eene bijv. aan de
mannelijke plant zichtbare eigenschap verschillen, dan gaan
dus uit de mannelijke gamete alle genen over in de eicel.
Daaronder bevindt zich dus één enkel geen, hetwelk bewerken kan, dat de uit de eicel ontwikkelde plant in
eigenschappen niet geheel overeenkomt met de vrouwelijke plant. Hoewel nu het geen, dat voor de eigenschap,
welke zich alleen aan de vaderplant vertoonde, in de eicel
niet is verdubbeld, bezit dit toch volkomen het vermogen,
de eigenschap tot ontwikkeling te brengen in het uit de
eicel ontstaand bastaardorganisme ; het verschil in verwantschap van twee rassen vormt hier generlei beletsel.
Dit is, het zij terloops opgemerkt, evenmin het geval
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indien beide rassen in meerdere eigenschappen verschillen.
De uit de eicel opgroeiende bastaard-plant vertoont de
eigenschap waarin de ouderplanten verschilden, waarom
men wel zegt, dat deze eigenschap domineert, wat
eene vreemde benaming voor dit verschijnsel is, omdat
hier één geen resp. de zich daardoor ontwikkelende eigenschap domineert over een ander geen, dat er niet is en
over eene eigenschap, die niet tot ontwikkeling komt. De
niet ontwikkelende eigenschap noemt men recessief, maar
wat er niet is, kan moeilijk terugwijken ; voor onduidelijk
inzicht gebruikt men onduidelijke woorden.
Stel het verschil in eigenschap was behaard of onbehaard zijn, dan zal dus de uit de bevruchte eicel, die het geen
voor behaard zijn bevat, een bastaard — de eerste generatie
der kruising — groeien, die behaard is, welke dus het geen A
en hare eigenschap bezit. Wordt eene graanplant, behoorende tot een ras met de gemiddelde aarlengte voor het
ras van 10 cM., gekruist met eene plant behoorende tot
een ras met de gemiddelde aarlengte 14 cM., dan kan de
bastaardplant eene aarlengte bezitten van 14 cM., maar
de beide genen, die beide de lengte der aar bepalen,
kunnen in de bastaardplant meer of minder samenwerken
en de aardlengte kan tusschen beide in liggen dus, intermediair of ook langer zijn. Is eene plant donkerrood en
die, waarmede zij gekruist wordt, lichtrood, dan kan de
bastaard ook in dit geval eene intermediaire kleur vertoonen, die donkerder is dan de lichtroode en lichter dan de
donkerroode ; het is ook mogelijk dat twee geheel verschillende kleuren in den bastaard eene intermediaire kleur
doen ontstaan. Zijn ten slotte de kafjes van de eene
graanplant zwart, van de andere grijs, dan zal de bastaard
zwart zijn, omdat grijs door zwart wordt bedekt, dus niet
gezien kan worden.
Stel de bastaard is tweeslachtig, dan ontstaan daarop
dus zoowel vrouwelijke als mannelijke geslachtscellen, dus
eicellen en stuifmeelkorrels. Deelt zich nu eene cel en
zijn hare dochtercellen geslachtscellen, bijv. mannelijke geslachtscellen, dan treedt de splitsing der genen in en wel
op deze wijze, dat in eene geslachtscel alle verschillende
genen aanwezig zijn, dus ook het geen A; in de andere
geslachtscel alle genen met uitzondering van A, wat wij
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dan aanduiden door a. Voor de vrouwelijke geslachtscellen, die door deeling ontstaan, geldt hetzelfde : er ontstaat
dus ééne eicel, bevattende het geen A tegenover een andere
aangeduid met a. Wij kunnen nu alle genen met uitzondering van A en het ontbreken hiervan, dus a, buiten
beschouwing laten, omdat door de verdubbeling van een
geen geenerlei invloed wordt uitgeoefend op de zich daardoor ontwikkelende eigenschap en hebben alléén na te
gaan, hoe zich het geen A, resp. a, over de nakomelingen
verdeelt. Wij hebben dus, alleen met dit eene geen rekening houdende, aan vrouwelijke en mannelijke geslachtscellen een grooter of kleiner veelvoud van
vrouwelijke geslachtscellen met A of met a
mannelijke
,,
met A of met a
Nil kan eene mannelijke geslachtscel A bevruchten : eene
vrouwelijke met A of met a, zoodat in beide de bevruchte
geslachtscellen de genen zijn AA en Aa, en evenzoo kan
de mannelijke geslachtscel met a bevruchten ; eene vrouwelijke geslachtscel met A of eene met a. De mogelijke
combinaties van genen zijn hier dus AA, Aa, Aa en aa,
indien in plaats van twee vier vrouwelijke gameten bevrucht worden. Het is duidelijk, dat in de eerste eicel A
verdubbeld is tot AA en dat de uit deze eicel opgroeiende
plant geen andere geslachtscellen zal voortbrengen dan
zulke waarin naast de overige, bij alle planten gelijke genen,
tevens A voorkomt. Ditzelfde geldt voor de plant, die
opgroeit uit de eicel met aa.
De nakomelingen der eerste plant bevatten dus in alle
opvolgende generaties de eigenschap A, zijn dus behaard,
de nakomelingen der andere plant zijn onbehaard (dus a).
Maar voor beide deze groepen van behaarde nakomelingen aan den eenen kant, van onbehaarde aan den anderen
kant geldt dit alleen, indien zij zoogenaamde zelfbevruchters zijn, dus indien de mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen dezelfde genen bevatten. Worden zij met
andere rassen gekruist, dan ontstaan natuurlijk bastaarden.
Bij de volgende bespreking gaan wij nu ook verder daarvan uit, dat de kruisingen steeds plaats hebben met eigenlijke zelfbevruchters, waarbij vreemdbevruchting wel is
waar wel zal kunnen voorkomen, maar die wij voor ons
geval als uitgesloten aannemen.
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De beide planten, welke zich uit de eicellen met de
genen Aa ontwikkelen, zijn in alle jonge cellen met uitzondering van de geslachtscellen bastaarden, zij zijn dus
beide behaard.
Deze 4 planten vormen de tweede generatie ;twee er van
zijn geen bastaarden en leveren in hunne nakomelingen
twee constante rassen, waarvan het eene de eigenschap
heeft van de vaderplant (AA) dus behaard is, de andere
die van de moederplant (aa) dus onbehaard is. Was het
aantal vrouwelijke geslachtscellen in plaats van 4 bijv. 100
geweest, dan zouden daarvan volgens de kansrekening na
bevruchting met 100 mannelijke geslachtscellen 25 planten
opgegroeid zijn met de genen AA, 25 planten met de
genen aa en 50 met de genen Aa. Van de eerste beide
groepen van 25 planten had dus de eene groep behoord
tot een constant behaard ras, de andere tot constant
onbehaard ras, de 50 andere planten waren behaarde
bastaarden. Men ziet, dat, hoe groot ook het aantal
planten zijn mag, dat tot de 2de generatie behoort, aangenomen dat alle eicellen der moederplant bevrucht zijn
en planten hebben gegeven, het totale aantal planten dan
een veelvoud is van 4 en daarvan V4 deel tot het behaarde
ouderras behoort, 1/i deel tot het onbehaarde ouderras en
de helft: tot een bastaardras met de genen Aa.
Stellen wij nu wederom, dat elke dezer planten van de
2de generatie een gelijk aantal nakomingen geeft, dan
kunnen wij direct zeggen hoe de genen zich over de
planten der 3 d e generatie verdeden. 7* deel AA planten
wordt voor de 3 d e generatie wederom Vi deel AA; V4deel
aa, wordt eveneens l/i deel aa; van V2 deel der Aa planten
in de 2 d e generatie onstaat in overeenstemming met de
Aa plant der i s t e generatie Va (Vi AA + >/s Aa + 1/4««)
= Vs AA + V* Aa + V8 aa- Van het totale aantal planten
der 3 d e generatie zijn dus (V4 + Vs) deel AA planten,
(Vi + Vs) deel aa planten en * 4 Aa planten. Wij zagen,
dat van de planten der 2 d e generatie de helft der planten
behoorden tot twee constante rassen, te weten de beide
ouderrassen, terwijl de andere helft der planten bastaarden
waren (Ad). Van de planten der 3 d e generatie behooren
6
/8 tot de beide constante rassen der ouderplanten en
slechts nog V4 zijn bastaarden Aa. In de 4 d e generatie

i78
zijn slechts nog V8 bastaarden, in de 5 d e generatie Vie e n z Omdat van de nakomelingen der bastaardplanten steeds
een deel tot de ouderrassen behoort, blijkt dus, dat uit
de kruising van 2 rassen, die slechts in ééne eigenschap
verschillen, geen nieuw ras ontstaat, men verkrijgt de
ouderrassen terug. Wij zullen echter zien, dat nieuwe rassen
uit de kruising van twee rassen wel ontstaan, indien deze
laatste in meer dan eene eigenschap verschillen en dat het
aantal nieuwe rassen, hetwelk uit zulk eene kruising is te
verkrijgen, evenredig toeneemt met het aantal eigenschappen, waarin de rassen verschillen. Wij willen dit duidelijk
maken door het kruisingsproduct na te gaan, hetwelk
verkregen wordt door kruising van 2 planten met 2 verschillende eigenschappen. Duiden wij deze beide eigenschappen aan door de letters voor hunne genen AA en
BB en het ontbreken daarvan door aa en bb, dan kunnen
de geslachtscellen (gameten) van de eene plant bijv. de
genen AB, van de andere ab bevatten, of van de eene
plant Ab en van de andere «B. De bevruchte eicellen
der planten bevatten kan in beide gevallen de genen
AaBb, waaruit dus eene bastaardplant opgroeit. Welke
genen bevatten nu de gameten, hetzij mannelijke hetzij
vrouwelijke van deze bastaardplant, nadat bij de deeling
van bastaardcellen dezer plant de splitsing der genen heeft
plaats gehad?
Gaan wij dit eerst na voor de mannelijke gameten.
Bevatte de bastaardcel slechts de genen Aa, dan zoude
dus de eene mannelijke gameet het geen A, de andere
a bevatten. Nu bevat zij echter tevens de genen B<5, waarvan bij splitsing B kan komen bij A of bij a. Evenzoo
kan b komen bij A of bij a. Er kunnen dus bij de splitsing
van eene bastaardcel de vier mannelijke gameten AB,
Ab, aB en ab ontstaan. Evenzeer kunnen uit eene bastaardcel de vier vrouwelijke gameten A B ; Ab, oB en
ab ontstaan.
Nu bestaat er kans dat elke vrouwelijke geslachtscel
bevrucht wordt .door ééne van de vier mannelijke gameten.
Is dus een voldoend aantal mannelijke gameten aanwezig,
dan kunnen dus 4 X 4 = I O combinaties van genen in
de vrouwelijke gameten tot stand komen, te weten:
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AABB, AABb, AaBB, AaBb
AABb, A Abb, AabB, Aabb
aaBB, AaBb, aaBB, aaBb
AaBb, Aabb, aaBb, aabb
Bekijkt men deze combinatieën van genen, dan ziet men
dadelijk dat de 4 cursief gedrukte nakomelingen zullen geven
die elk een constant ras vormen, terwijl de andere combinaties bastaardplanten zijn. Van deze bastaardplanten bevatten 4 de genencombinatie AaBb. Deze bastaard is
dezelfde die door de kruising zelf ontstond. Elke dezer
bastaardplanten geeft dus wederom de kans op het tot
stand komen der hier zooeven neergeschreven genencombinatiën. In de overige bastaardplanten komt één geen
dubbel voor en daarnaast of Aa of Bb.
Grijpen wij hier eene dezer bastaardplanten er uit bijv.
AABb, dan komt-A in elke geslachtscel, terwijl Bb splitst
in B en b, het is dus duidelijk dat door deeling van zulk
eene bastaardcel ontstaan :
twee mannelijke gameten AB en Ab
twee vrouwelijke gameten AB en Ab, en dat elke
der beide vrouwelijke gameten bevrucht kan worden
door de gamete AB of Ab, zoodat dus in 't geheel vier
genencombinatiën kunnen ontstaan namenlijk:
AABB; AABb; AABb en AAbb.
Door op deze wijze de genen door letters aan te duiden,
kunnen wij dus dadelijk zeggen, welke genencombinatiën
in de nakomelingen mogelijk zijn, verder welke daarvan
bastaardplanten zullen geven, en van welke planten de
nakomelingen een zuiver en constant ras zullen vormen.
Er is dus, indien wij deze uiteenzetting samenvatten, het
volgende gebleken :
De kruising van twee in eene eigenschap verschillende
planten levert zaden, waaruit zich ontwikkelen als: i s t e
generatie bastaardplanten met Aa.
De nakomelingen van deze bastaardplanten geven als
2de generatie planten, die een veelvoud zijn van vier individuen en wel AA + 2 Aa + aa, waarvan de eene helft
tot de ouderrassen behoort, de andere helft bastaarden zijn.
In elke volgende generatie neemt het aantal bastaardplanten af, het aantal tot de ouderrassen behoorende
planten toe.
12
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Nemen wij twee andere planten die in eene andere
eigenschap bijv. Bb verschillen, dan verkrijgen wij dezelfde
uitkomst dus voor de 2 d e generatie
BB + 2 Bb + bb.
Verschillen twee gekruiste planten in twee eigenschappen
bijv. : in Aa en Bb, dan kunnen daaruit, zooals wij zooeven
zagen, 16 combinatiën van genen ontstaan, waarvan 4 combination planten leveren, waarvan elke tot een zuiver ras behoort, vier planten met de combinatie AaBb, waaruit bastaardplanten groeien, hunne cellen bevatten namelijk de genen
AaBb ; en 8 combinaties .planten opleveren, waarin naast
het dubbele geen AA óf BB of aa óf bb een bastaard
voorkomt namelijk Aa of Bb.
Eene plant, die slechts Aa of Bb bevat, zal ik enkele
bastaard noemen; die AaBb bevat dubbele bastaard, die
AaBbCc bevat drievoudige bastaard enz. Het zooeven
verkregen resultaat laat zich voor de 2 d egeneratie dadelijk
neerschrijven door de volgende vermenigvuldiging.
(AA + 2 Aa + aa) (BB -f 2 Bb + bb).
Voeren wij deze vermenigvuldiging uit, dan blijkt dat
wij evenals hier boven verkrijgen : 4 individuen, die behooren tot een constant ras, 8 individuen met een dubbel geen
namenlijk AA» aa, BB of bb en een enkele bastaardgeen namenlijk Aa of Bb, 4 individuen met een dubbele bastaardgeen.
Hebben wij twee individuen gekruist met drie verschillende
eigenschappen, dan hebben wij het zooeven hier neergeschreven product verder met (CC -(- 2 Cc + cc) te vermenigvuldigen en verkrijgen dan eveneens een gemakkelijk
overzicht der genencombinaties.
Wat geeft ons nu de 2 d e generatie feitelijk te zien?
Gaan wij, om ons dit duidelijk te maken, wederom uit
van eene kruising van twee individuen, die slechts in eene
eigenschap verschillen. Voor het tot stand komen van de
mogelijke genencombenatiën zijn 4 individuen noodig ; wij
schrijven dus deze combinatiën AA + 2 Aa -f- aa. Van
deze 4 individuen zijn 3 planten behaard en eene onbehaard, wij zien dus slechts twee groepen van planten en
noemen (3 A + a), de phaenotypen d.i. typen, waaraan het
behaard en onbehaard zijn zichtbaar wordt (verschijnt).
Kruisen wij nu twee individuen, die in twee eigenschappen
verschillen, dan geeft de volgende generatie de phaenotypen
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(3 A + a) (3 B + b) = 9 AB + 3 aB + 3 Ab + ab enz.
Op deze kwestie nader in te gaan, is hier overbodig en
ik wil daarom de formule voor de genencombinaties der
2 de generatie, waarmede de genencombinaties voor alle
volgende generaties gegeven zijn, iets anders schrijven,
omdat deze schrijfwijze ons het overzicht van het resultaat
der kruising vergemakkelijkt.
Verschillen 2 individuen in eene eigenschap, dan verkrijgen
wij na hunne kruising in de 2 d e generatie de genencombinatie door uit te rekenen (A + a) s = AA + 2 Aa + a a Bij het ontstaan der geslachtscellen uit een bastaardcel
Aa, verkrijgen wij als gameten (dus in de geslachtscellen)
de genen A en a plus alle overige genen voor de voor
beide rassen gelijke eigenschappen bij elke dezer beide
genen. Laten wij dus het kwadraatgetal van A -f- a weg,
dan geven de termen A en a aan :het aantal verschillende
gameten, dat op de bastaardplant Aa der 1 s t egeneratie kan
ontstaan. De uitrekening van dit kwadraat echter geeft ons,
ten eerste het minimum aantal individuen, dat de 2de generaties moet bevatten, indien alle mogelijke genencombinaties in deze generatie zullen voorkomen, hier dus 4.
Verder zien wij dadelijk het aantal rassen, wat uit de
kruising kan worden verkregen — hier AA en aa —, dus 2,
die tot het ras der ouderplanten behooren, en wij zien het
aantal bastaardplanten, en wel dat wij hier te doen hebben
met bastaardplanten, die wat ik genoemd heb, enkele
bastaarden zijn.
Zijn twee individuen gekruist, die in twee eigenschappen
verschillen, dan kunnen wij alle gegevens dadelijk wederom
afleiden uit het volgende product (A + a)2 X (B + b)».
De vrouwelijke gameten zijn dus (A -j- a) (B + b) =
AB, aB, Ab en ab, waarvan voor elke de kans bestaat om
door een der mannelijke gameten, die eveneens zijn AB,
aB, Ab en ab bevrucht te worden. Deze 4 gameten geven
ons tevens het aantal individuen aan, die tot constante
rassen behooren, te weten AABB, aaBB, AAbb en aabb.
Van deze behooren twee tot de ouderrassen, de beide andere
leveren nieuwe constante rassen. Uit alle volgende generaties
zijn nooit meer dan 2 nieuwe rassen af te zonderen. De
4 gameten geven ons tevens aan, de phaenotypen. Om voor
elk phaenotype het daarbij behoorend minimum aantal
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individuen te leeren kennen, vermenigvuldigen wij, zooals
wij zagen (3A + a) (3B + b).
Dit voorbeeld voor het afleiden van het totale resultaat
der 2de generatie geeft ons het middel aan de hand, om het
resultaat der kruising van twee individuen met een willekeurigaantal verschillende eigenschappen dadelijk teoverzien.
Voor alle volgende generaties kunnen wij uit de 2de
generatie bijv. opmaken het aantal constante rassen en het
aantal constante nieuwe rassen dat eene kruising maximaal
kan opleveren. Wij verkrijgen dus uit de kruising van
individuen met 1 verschil in eigenschappen 2 rassen, die
beide niets nieuws geven.
Met2verschillenineigenschappen 4rassen,waarvan 2 nieuwe
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Wij zijn aan het slot van deze uiteenzetting, die heeft
doen zien, dat door de combinaties van een klein aantal
genen een groot aantal eigenschappen kan ontstaan ; dat
het aantal genen, waardoor alle eigenschappen bij planten
of dieren worden voortgebracht, betrekkelijk klein is.
Wij willen hier nog eens herhalen, dat elk geen onafhankelijk van alle andere zijnen eigen weg gaat, zoodat bij
de splitsing der genen vooraf te bepalen is, hoe dezezich
over de nakomelingen verdeelen. Stel bijv. dat voor het tot
stand komen van dezwarte kleur van de kafjes bij haver twee
genen moetensamenwerken,diewijZZzullennoemenentevens
aannemen, dat bij afwezigheid van de genenZZdehaverwitis.
Kruisen wij nu eene witkafhaverplant, waarin Z geheel
ontbreekt, met eene zwartkafhaverplant, dan bevat de bevruchte eicel en alle daaruit ontstane cellen in de uit deze
ontwikkelende plant de genen:
i° generatie ZzZz (indien z het ontbreken van hetgeen
Z aanduidt).
De genencombinaties der 20 "generatie verkrijgen wij
dus door de vermenigvuldiging van (Z + z)8(Z + 2)8i analoog met (A + a)3 (B + b)3.
Voor het tot stand komen der combinaties van genen
van de 20 generatie zijn dus ten minste 16planten noodig,
waarvan ç :ZZ bevatten dus zwartkafhaver geven, 6 Zz
bevatten en / zz, zoodat 7 planten met witkafgeven. De
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phaenotypen zijn namenlijk (3Z + iz) (3Z + iz) = 9ZZ +
3ZZ+ 3zZ + zz.
Waren 4 genen noodig voor het stand komen van ééne
eigenschap, dan worden er voor de 20 generatie 4X 4 X
4 X 4 = 256 planten vereischt om alle combinaties van
de genen te verkrijgen.
Ermoetverdernogopwordengewezen,datuiteenekruising
in de volgende generatiesgeenszinsaltijd alle rassen worden
verkregen, die mogelijk zijn. Stel eene plant bracht slechts
een enkele éénzadige vrucht voort, dan zoude het zaad van
deze vrucht bij de kruising van twee planten, welke slechts
in ééne eigenschap verschilden, eene der volgende combinaties van genen kunnen bevatten: AA, of 2 Aa, of aa.
Bevatte het zaad de combinatie AA, dan treedt in de
opvolgende generaties van nakomelingen het ras aa nooit op.
Verschilden de twee gekruiste planten in twee eigenschappen en de bastaardplant, welke ontstaat, bracht ook
slechts ééne eenzadige vrucht voort, dan zoude daarin
slechts eene der volgende genencombinaties kunnen aanwezig zijn: AABB; 2 AABb; AAbb ; 2 AaBB; 4 AaAb;
2 Aabb ; aaBB; 2 aaBb; aabb.
Stel in het zaad kwam de genencombinatie AABB of
aabb voor, dan werd een van de beide ouderrassen verkregen en niets nieuws; kwam in het zaad de genencombinatie AAbb of aaBB voor, dan werd onmiddelijk een
individu van een nieuw constant ras verkregen, dat — hetzij
terloops gezegd — niet te onderscheiden zoude zijn van
eene mutatie. Ik kan het aan den lezer overlaten, de kans
nategaan, welk aantal van de 4 rassen, die uit deze kruising
kunnen ontstaan, werkelijk verkregen zal worden, indien
de door kruising ontstane dubbele bastaardplant 2of meerdere zaden voortbracht.
Een zeer groot aantal zaden der tweede generatie vergroot natuurlijk de kans, dat in de opvolgende generaties
alle mogelijke rassen worden verkregen, welke uit eene
kruising kunnen voortkomen.
Evenals een betrekkelijk klein aantal elementen het
overweldigend aantal vormen en kleuren levert, kunnen
we aannemen, dat een klein aantal verschillende genea het
groote aantal eigenschappen bij planten en dieren zoo te
zeggen kan voortbrengen.
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Veel verder gaat de overeenkomst van atomen en genen
niet. Want onder atomen heeft men zichvoorgesteld lichamen
van eene bepaalde grootte, resp. van een bepaald gewicht,
die zich tengevolge van hunne affiniteit tot stoffen met
bepaalde eigenschappen groepeeren. Voor de genen laten
wij in 't midden, in hoever zij lichamen zijn.
Wij werken er in zekeren zin mede alsde wiskundigen,
welke door bijeenvoeging van oneindig kleine deelen der
ruimte, welke zij punt noemen, de geheele ruimte vullen.
Van de genen nebben wij geene voorstelling, zijzijn dus
uitsluitend een begrip, dat ons in staat stelt, de erfelijkheidswetten te bestudeeren. Zij bepalen namenlijk de eigenschappen van de plant, die wij door waarneming van de
laatste kunnen vaststellen. De eigenschappen hebben dus
als voorwaarde het plantenorganisme, zoodat de genen den
opbouw van dit organisme geheel en al beheerschen.
Is eene eicel bevrucht, dan begint onmiddelijk de heerschappij der genen zich te doen gevoelen. Zij dwingen de
kern, die de genen bevat, zich te ontrollen, en de draad
die zich ontrolt, deelt zich tot zoogenaamde chromosomen,
die wederom gedwongen wordenem de cel een bepaalden
stand in de ruimte in te nemen, door zichte bewegen naar
bepaalde polen.
In het zich uit cellen opbouwende plantenlichaam moeten
stoffen gevormd en omgezet worden, zetmeel in suiker en
omgekeerd suiker in zetmeel, stikstof in amiden en amiden
in eitwit en omgekeerd. Bij deze omzettingen spelen
enzymen zonder twijfel eene groote rol; de vorming van
enzymen op vooraf erfelijke bepaalde plaatsen staat dus
onder de heerschappij van de genen enz. De aan onze
voorstelling ontsnappende genen spelen dus dé werkelijk
wonderbaarlijke rol, de atomen te kommandeeren, ze in
beweging te brengen om tenslotte bepaalde plaatsen in te
nemen.
Het leven van de plant en van het dier blijft een groot
raadsel. —
Wij willen terugkeeren tot ons vraagstuk ,,de struggle
for life bij de evolutie."
Het is gebleken, dat door eene kruising van twee rassen
resp. soorten een zeer groot aantal nieuwe rassen kan
ontstaan,' elk ras met zijn bepaalde eigenschappen en zijn
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bepaald aanpassingsvermogen aan uitwendige omstander
heden. Het geweldig aantal rassen, dat langs dezen weg
verkregen kan worden, bestaat feitelijk niet ;er moeten düs
rassen te gronde zijn gegaan resp. voortdurend te gronde
gaan. Staat een zeker aantal planten van twee verschillende
rassen stel op *4 kwadraten meter grond dicht bij elkaar,
en zijn de groeiomstandigheden voor het ééne ras hier zeer
gunstig, voor het andere minder gunstig, dan zullen de
individuen van het eerste ras zichkrachtig ontwikkelen, en
de planten van het andere ras, die reeds minder krachtig
ontwikkelen, omdat de gegeven omstandigheden voor hun
ongunstig zijn, inharen groei belemmeren en ze overgroeien.
Hiervan kan het gevolg zijn, dat de zwakker ontwikkelde
planten van dat ras reeds in 't eerste jaar te gronde gaan,
en zoo dit niet het geval mocht zijn, dit dan toch doen
na een zeker aantal jaren. De planten van het onder de
gegeven omstandigheden sterkere ras kunnen door de een
of andere omstandigheid zeer krachtig geholpen worden in
haren strijd om het bestaan met de planten van het
andere ras. Stel het laatste iswinterzwak, dan kunnen door
sterke vorst alle planten van dit ras in éénen winter te
gronde gaan ; hetzelfde kan gebeuren door microörganismen
of insecten enz. Natuurlijk kunnen de laatste oorzaken ook
omgekeerd voor het op de groeiplaats weliger groeiende
ras gevaarlijk worden. Ten slotte zal voor een bepaalde
groeiplaats het eene ras de overwinnaar blijven, het sterkste
blijken te zijn.
Hieruit blijkt, dat het sterkste ras genoemd wordt dat,
wat den strijd wint.
Eene andere definitie voor „het sterkste' ras is niet te
geven. Dit ras wint het in den strijd om het bestaan, omdat de uitwendige groeiomstandigheden voor zijne ontwikkeling gunstiger zijn dan van elk ander ras, wat het te
danken heeft aan zijne erfelijke eigenschappen. De erfelijke
eigenschappen van een ras aan den eenen, de groeiomstandigheden aan den anderen kant beslissen dusover het
lot van de om hun bestaan strijdende rassen.
Omdat op verschillende groeiplaatsen de uitwendige
groeiomstandigheden ongelijk zijn, zal op de eene groeiplaats het ras A het winnen van alle andere, op een andere
plaats het ras B, op een andere het ras C enz. De aard-
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oppervlakte zal dus na längeren of korteren tijd met een
bepaald aantal rassen bezet zijn, die op hun grensgebied
elkaar wel nadeel zullen berokkenen, maar toch elkaar niet
vernietigen.
Dit moet daarom ten slotte het resultaat zijn, omdat wij
van de veronderstelling uitgegaan zijn, dat de planten van
elk ras volstrekte zelfbevruchters zijn, kruisbevruchting in
den zin, dat daardoor bastaarden ontstaan, dus uitgesloten
is. Ware dit werkelijk het geval, dan zoude bij verandering
der groeiomstandigheden op de aarde wederom voor de
evolutie een ander middel gevonden moeten worden en
zoude dus de mutatie hier diensten moeten bewijzen ;
want volgens het oorspronkelijke begrip ,,mutatie," brengt
de een of andere plant een reproductieorgaan voort, dat
eene plant levert, waarvan de eigenschappen verschillen
van het ras, waartoe de plant behoorde: er moet in de
plant ten minste één geen bijgekomen of verdwenen zijn.
Om het er bijkomen, is het hier echter te doen, om eene
progessieve rasvorming (soortvorming) dus. Hoe dit geen
ontstaat, is onbekend. Denkbaar zoude het zijn, dat door een
tot heden onbekende oorzaak zekere stoffen — Hugo de
Vries nam voor de genen een stoffelijke existentie aan —
genen gaven, of dat genen uit elkaar vielen, of dat er
genen in de planten voorkwamen, die onder de vroegere
omstandigheden niet, onder de veranderde wel werkten.
Het is nu echter gebleken, dat bij de rassen, voor welke
vroeger volstrekte zelfbevruchting als regel werd aangenomen, kruisbevruchting dikwijls voorkomt, dat de waarnemingen over het voorkomen hiervan te beperkt waren.
Het zou van waarde zijn, indien men de oorzaak kon
opsporen, waardoor het schijnbaar toevallige tot stand komen
van zulk eene vreemdbevruchting bepaald wordt.
Het hoofdwapen in den strijd om het bestaan is bij de
zelfbevruchters juist het feit der eigen bevruchting ; want
vooral indien het individu veel vruchten (reproductieorganen
in 't algemeen) voortbrengt en daardoor een groot aantal
nakomelingen levert, verdringt het door de snelle vergrooting van zijn aantal de individuen van minder sterke
rassen, krachtig. Van het wapen der vreemdbevruchting
.behoeft door zulk een ras slechts dan gebruik gemaakt te
worden, wanneer de groeiomstandigheden zich wijzigen, en
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daarmede zich ook de erfelijke eigenschappen van het ras
moeten wijzigen, indien dit het sterkste ras zal blijven ;
resp. het moet voor een ander, in dit geval door haar zelf
mede voortgebracht nieuw ras, wijken. Vreemdbevruchtigen
van verschillende rassen — kleine soorten van een groote
soort — komen niet zelden voor, tusschen planten van
twee soorten van hetzelfde geslacht zeldener.
De rassen der zelfbevruchters hebben niet alleen onderling strijd te voeren, maar ook met vreemdbevruchters.
Wie in dezen strijd de overwinning zal behalen, is niet te
zeggen. Het feit is, dat in de natuur zelfbevruchters naast
vreemdbevruchters voorkomen. Wie voor een bepaald geval,
dus voor een zekere oppervlakte grond, dit wilde vaststellen,
zoude het aantal individuen der daarop groeiende vreemden zelfbevruchters moeten tellen. Blijft ook verder de grond
aan zich zelf overgelaten, dan zal natuurlijk de verhouding
van beide groepen in de opvolgende jaren wel verschillen,
maar men zoude toch een gemiddelde kunnen vaststellen
voor een aantal jaren.
Gaan wij uit van eene bastaardplant, die tevens een
enkele bastaard is, waarvoor wij de letters Aa schrijven,
dan levert de 2de generatie op : (AA -f- 2 Aa + aa)n,
de verhouding van bastaarden tot niet bastaarden wordt
dan voor de tweede generatie V* AA, : Va Aa : V4 aa.
Brengt elke plant evenveel nakomelingen voort, die allen
tot ontwikkeling komen, dan blijft bij de vreemdbevruchters
deze verhouding in alle opvolgende generaties dezelfde. Gaan
wij uit van eene dubbele bastaardplant, dan bestaat de 2 d e
generatie uit dubbele bastaarden tot enkele bastaarden tot
planten die geen bastaarden {homozygoten genoemd) zijn, als
4 : 8 :4 en deze verhouding blijft, indien alleplanten hetzelfde
aantal nakomelingen voortbrengen, in de opvolgende generaties dezelfde. Op deze wijze laat zich door berekening
vaststellen, hoe in de 2de generatie de verhouding der
enkele, dubbele, drievoudige, viervoudige bastaarden en
der homozygoten bij vreemdbevruchters zijn zal, indien uitgegaan wordt van een enkele, dubbele enz. bastaardplant.
Vielen op een stuk land toevallig twee zaden of vruchten
van eene homozygoteplant en één zaadkorrel, die een bastaardplant voortbracht, dan zou in de 2 d e generatie de verhouding dei; homozygote en bastaardplanten eene andere
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zijn, dan wanneer alleen de laatste zaadkorrel op den grond
was gevallen, en deze andere verhouding zoude de volgende
jaren zoo blijven.
Het is niet a priori te zeggen, of eene homozygote in
den strijd om haar bestaan sterker of zwakker zal zijn dan
de heterozygote; het is mogelijk dat bijv. de homozygote AA de sterkste blijkt te zijn, de homozygote aa
in 't geheel niet levensvatbaar is en dat de bastaard het
midden houdt tusschen levensvatbaarheid en het tegendeel
daarvan. Evenzeer is het mogelijk dat door zwammen of
insecten de homozygoot meer of minder te lijden heeft,
dan de bastaard of omgekeerd.
Hoe het resultaat van den strijd feitelijk zijn zal, is natuurlijk niet te zeggen ; dit hangt af van de gegeven groeiomstandigheden. Wij kunnen nalaten uit te wijden over
dezen strijd in de dierenwereld, waar kruisbevruchters
regel zijn.
In dezen strijd om het bestaan in de planten- en dieren
wereld treedt nu de mensch als een factor op, die ter
bevrediging van zijne levensbehoeften de natuur tracht te
beheerschen en die bepaalde rassen van dieren en planten
in den strijd om het bestaan bevoordeelt en zelfs nieuwe
rassen van dieren en planten tracht voorttebrengen, die
in dezen strijd overwinnaars kunnen worden.
De mensch neemt in de natuur een bijzondere plaats in,
omdat hij denkt en tot het bewustzijn komt, dat hij de natuur
tot zekere hoogte kan beheerschen. Verder dat voor zijne
existentie zijn lichaam voorwaarde is. Het lichaam van
den mensch is bij eenige dichtheid van de bevolking slechts
gezond en krachtig in leven te houden, indien de mensch
de planten en dierenwereld zoodanig beheerscht, dat daardoor aan de behoeften van het menschelijk lichaam kan
worden voldaan. En dit is de reden, dat het geheele aanzien
van de planten en dierenwereld op eene groote oppervlakte
der aarde door den mensch is gewijzigd.
Zijnen invloed doet de mensch in twee richtingen gelden.
Hij kiest het plantenras of het dierenras, waarvan hij veronderstelt, dat het het meest geschikt is voor zijn doel, en
tracht dit tot eene voor hem het meest voordeelige productie te brengen. Voor het bereiken van het laatste doel
heeft men getracht, den man der landbouwpraktijk ten volle
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op de hoogte te brengen van de middelen, welke de
landbouwwetenschap als de doeltreffendste aanwijst, om de
groeiomstandigheden voor de cultuurgewassen optimaal te
maken, en de wetenschap zelf werd en wordt nog steeds
beoefend, om deze middelen zoo volkomen mogelijk te
leeren kennen. Deze arbeid is hier te lande vooral met
kracht aangepakt na de groote landbouwcrisis aan het
einde van het zevende decennium van de vorige eeuw.
Deze crisis werd ingeleid door buitengewoon slechte oogsten
in die jaren in geheel Europa, en werd van zoo langen
duur, omdat eerst met Amerika, later met andere landen
een geweldig verkeer tot stand kwam, waardoor uit deze
landen de producten, welke voordien onvervoerbaar waren,
op de Europeesche markt werden gebracht en hier eene
daling in de prijzen der landbouwproducten ten gevolge
had, die soms 50 0/0 van den vroegeren prijs bedroeg.
Vooral de bemesting met kunstmeststoffen werd heel
algemeen, en ten aanzien van' d e grondbewerking openden
de bacteriologie en de studie der colloïden een geheel
nieuw inzicht en bracht o.a. ook het zoogen. humusvraagstuk
tot gedeeltelijke oplossing.
Het opsporen van het productiefste ras van de verschillende cultuurgewassen en van de huisdieren leidde tot
eene diepere studie van de veredelingsleer resp. van de
erfelijkheidsleer en tot het invoeren van de resultaten
daarvan in de landbouwpraktijk. Hier kwam een geheele
omwenteling tot stand.
Bij de veredeling werd in de plantenteelt vroeger haast
uitsluitend de zoogen. veredeling in het ras toegepast.
Deze steunde nog geheel op de hypothese, dat met de
wijziging van de uitwendige groeiomstandigheden der plant,
ook allengs de eigenschappen van deze zich erfelijk wijzigden
en de rassen zich dus hierdoor aan de uitwendige groeiomstandigheden aanpasten. De meeste veredelaars werkten
met zelfbevruchters, dus met rassen, waarbij bevruchting
met planten van andere rassen althans in den landbouw
zelden plaats vond. Het is gebleken, dat deze methode
tot geen resultaat kan leiden en alleen bruikbaar is voor
rassen, waarbij vreemdbevruchting regel is. Opgemerkt
mag worden, dat bij deze laatste rassen veredeling in het
ras altijd door, zooals bijv. bij suikerbieten, mangelwortels,

I90

rogge, moet toegepast worden, om de voor den verbouwer
van het ras gewenschte voordeelige eigenschappen kwantitatief zoo ver mogelijk op te voeren. Dit wordt bereikt
door het uitzoeken van individuen, welke deze eigenschappen
bevatten, en deze individuen te laten bevruchten, hetzij
door het stuifmeel der plant zelf of door stuifmeel van
eene plant (planten), bij welke de voordeelige eigenschappen
eveneens sterk ontwikkeld zijn. Door de toepassing van
alle hulpmiddelen, welke de wetenschap en de praktijk
voor de beoordeeling der planten aanbiedt, levert de
selectie ten slotte slechts een klein aantal individuen op,
welke in de gewenschte eigenschappen alle andere overtreffen. Hiermede worden families gevormd, waarbij de
selectie op dezelfde wijze in praktijk gebruikt wordt. De
veredeling in het ras werd het eerst door de Mutatietheorie
in nieuwe banen geleid. Er werd gezocht naar individuen
in het te veredelen ras, die in de een of andere erfelijke
eigenschap van de overige planten verschilden en die dan
dikwijls bij zelfbevruchters direct constant bleken te zijn.
Later kwam men tot het inzicht, dat in den land- en tuinbouw de mutanten feitelijk planten waren, welke hun ontstaan aan nieuwe combinaties van genen te danken hadden,
t welke het gevolg waren van natuurlijke kruising.
Ten slotte bleken de cultuurrassen (door de practici
soorten genoemd) populatie's (bevolkingen) te zijn, waarin
steeds meerdere rassen voorkomen. Deze rassen worden
thans in tegenstelling met raszuivere rassen landrassen genoemd ; waaruit men dus rassen van waarde kan trachten
af te zonderen. Deze ervaring was mede een reden, dat
tot het doen van opzettelijke kruisingen werd overgegaan,
waarbij de te kruisen rassen met zorg werden gekozen,
om zoodoende de gewenschte combinaties van eigenschappen
in de ontstaande nieuwe rassen te verkrijgen. Aan de Rijks
Hoogere Land- Tuin- en Boschbouwschool is met opzettelijke kruisingen reeds in 1886 begonnen, toen het resultaat
van de Gregor Mendel gemaakte studiën over de erfelijkheidswetten nog onopgemerkt was gebleven. Ook in de landbouwpraktijk zijn hier te lande met kruisingen resultaten
van waarde verkregen zoowel bij graangewasssen als vooral
ook bij aardappelen.
Wij kunnen deze weinige mededeelingen over het aan-
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deel, hetwelk de mensch heeft in de regeling der vegetatie,
die den grond bedekt, besluiten met nog deze opmerking,
dat de land- tuin- en boschbouwers de voor hen voordeelige
gewassen overal daarheen brachten en brengen, waar zij
goede resultaten geven, en dat zij tevens alle hoogere en
lagere planten en dieren met kracht trachten te vernietigen,
welke aan de door hen verbouwde gewassen schade kunnen
berokkenen.
Evenals over de plantenwereld oefent de mensch zijne
heerschappij uit over de dierenwereld, en spelen de wilde
dieren in verhouding tot de huisdieren in de cultuurlanden
eene nog slechts ondergeschikte rol. Men laat van de
eerste slechts nog zooveel bestaan, als leven kunnen zonder
dat zij den bezitter van den grond schade van beteekenis
berokkenen. Bovendien' weet men ook van deze wilde dieren
nog partij te trekken als jachtwild.
De meest productieve huisdierrassen brengen de eigenaars
daarvan ook overal, waar zij voldoende vergoeding kunnen geven voor het voer. En er wordt gestreefd naar het
voortbrengen van rassen met grooter productievermogen,
dan de bestaande. De middelen, welke hiervoor worden
gebezigd, zijn: selectie van uitnemende individuen, kruising,
fokken in de nauwste verwantschap en het vormen van
bloedlijnen. De vorming van bloedlijnen biedt ons het
middel aan, om de gevaren te ontgaan van de nauwste
verwantschapsteelt, waardoor men uitmuntende eigenschappen van dieren in de nakomelingen tracht vast te leggen.
Door bloedlijnen te vormen, houden wij de uitmuntende
eigenschappen van een dier in de opvolgende geslachten,
zonder voort te fokken in nauwste verwantschap.
Het verder bespreken van deze middelen is niet ons
doel, zoodat wij dit hoofdstuk kunnen besluiten met het
volgende resumé over den strijd om het bestaan in de
planten en dierenwereld.
Op een zeker tijdstip van de ontwikkeling der aarde
en meer speciaal van de aardkorst, wordt elk plantenras,
dat hierop groeit, in zijne uitbreiding door andere rassen
beperkt, welke zich eveneens over de aarde trachten uit
te breiden. In dezen strijd blijkt dat ras het sterkste te
zijn, waarvan de erfelijke aanleg tot de ontwikkeling der
raseigenschappen in elk individu het volkomenst in over-
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eenstemming is met de op de eene bepaalde plaats bestaande groeiomstandigheden. Omdat op verschillende plaatsen deze omstandigheden verschillend zijn, kunnen zich
verscheiden rassen in den strijd om het bestaan handhaven
en groeien naast en ook door elkaar heen.
In wezen is de strijd onder de dierenrassen dezelfde.
Met het verschijnen van den mensch op de aardkorst
is een organisme ontstaan, dat voor zijn bestaan eene
geheele omwenteling brengt in dezen toestand. Voor zijne
vermeerdering en uitbreiding levert de bestaande plantenen dierenwereld geen voldoende bestaansvoorwaarden. Hij
brengt daarom zijne cultuurrassen in het gevecht, waartoe
hij een gedeelte der bestaande planten- en dierenrassen
verheft en nieuwe voortbrengt. Een ander deel der planten
en dierenrassen laat de mensch bestaan, omdat anders de
rijke tooi van vormen en kleuren en van het in het
plantenrijk leven brengende dierenrijk zoude verdwijnen,
die zijnen schoonheidszin bevredigen. Hij tracht dien tooi
zelfs te verhoogen door eigen gekweekte sierplanten
en bloemen.

II.
Thans komen wij'tot de bespreking van den strijd om
het bestaan in de menschenwereld, welke met den strijd
der overige organismen eene zekere analogie vertoont.
Van strijd in eigenlijken zin kan men bij planten en
dieren niet spreken, omdat bij het voeren van den strijd
alleen bij den mensch het bewustzijn aanwezig is, dat de
wil de handeling bepaalt; wat bij het dier den indruk
maakt, van bewust handelen, is het gevolg van het instinct.
De mensch heeft met het hoogere dier, dat een zenuwstel
bezit, de overeenkomst, dat het leven van beiden afhankelijk
is van de plant of de voortbrengselen, welke door middel
daarvan kunnen verkregen worden, dat beide het voor hun
lichaam vereischte voedsel en andere benoodigdheden
kunnen bemachtigen, dat beide gevoel hebben.
Zij onderscheiden zich, doordat het dier instinct heeft,
de mensch geest is en zelfbewust denkt.
Door velen wordt beweerd, dat instinct van 't menschelijk
intellect niet in wezen, maar slechts gradueel verschilt.
Want zonder twijfel staan, zeggen zij, vele dieren hooger
dan de mensch met geringe geestelijke ontwikkeling. De
dieren verstaan woningen te bouwen, waarmede waarlijk
uit architectonisch oogpunt de primitieve woningen van onontwikkelde volkeren niet zijn te vergelijken. Er komen
dierengroepen voor, welke als ,,volk" eene organisatie en
arbeidsverdeeling bezitten, die aan doelmatigheid niets te
wenschen laten.
Dieren hebben ook onderscheidingsvermogen.
Hoe bewonderenswaardig echter de verrichtingen van
het instinct mogen zijn ; de mensch onderscheidt zich van
het dier toch essentieel hierdoor, dat hij kan denken, wat
hij het dier niet kan leeren, terwijl hij dit wel iets kan
leeren doen.
Het denken is het middel^ waardoor de mensch tot het
bewustzijn komt van het wezen der dingen, dus van het
wezen van zichzelf, van het ,,ik" en van het wezen der
overige wereld. Zoover hij tot het bewustzijn van het wezen
der dingen is gekomen, is hij tot weten gekomen.
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De drang tot het weten ligt in den menschelijken geest
besloten en heeft de wetenschap doen ontstaan, een onbegrenst veld voor ontginning voor den menschelijken geest.
Geheel te ontginnen is dit veld nooit, hoever de arbeidsverdeeling op dit gebied ook moge worden doorgevoerd.
Voor den mensch, die zijne krachten inspant, om op dit
gebied iets te bereiken, bestaat zelfs het gevaar, dat deze
arbeid op hem zulk eene aantrekkingskracht uitoefent, dat
hij onwillekeurig eenzijdig wordt. De eenzijdigheid van dien
arbeid kan hem desniettegenstaande ten volle bevredigen,
, omdat voor hem de mogelijkheid bestaat, daardoor vruchten
af te werpen, welke voor de geheele menschheid waarde
hebben, maar vooral omdat arbeid door zich zelf bevredigt.
Zelfs eerzucht, die soms mede de drijfkracht is tot dezen
arbeid, wordt door anderen soms hoog aangeslagen en
met groot plichtsbesef verward.
Eenzijdigheid in de keuze van het arbeidsgebied kan,
evenals bij het individu, zich zonder twijfel tot zekere hoogte
ook bij een geheel volk voordoen ; en er zijn soms groote
gebeurtenissen, ik zou willen zeggen, revolutienaire gebeurtenissen noodig, om te doen zien, dat arbeidsverdeeling
voor de ontwikkeling van den menschelijken geest groote
gevaren met zich mede kan brengen en feitelijk dikwijls
ook medebrengt.
Het kenmerkende van den mensch is dus het leven van
zijnen geest ; het doel van dit leven, den geest tot ontwikkeling te brengen, waardoor de mensch tevens zijn
gevoel, zijnen wilen daarmede zijn handelen leert beheerschen.
Nu vormen het lichaam en de geest eene eenheid, de
ontwikkeling en de arbeid van den geest is gebonden aan
het lichaam, dat daarvoor op eene wondere wijze is georganiseerd. Het geheel van dit zoo ingewikkelde organisme
staat door een uitgebreid, rijk en fijn vertakt net van
'zenuwstrengen in verbinding met het, centrale zenuwstelsel
en brengt naar het laatste de indrukken over, die van
buiten komen, en den menschelijken geest in staat stellen,
zich door waarneming, bemiddeld door de zintuigen, van
de buitenwereld en van zich zelf een begrip te vormen.
Dat de mensch zich het eerst begrippen tracht te vormen
van de wereld buiten hem, ligt zonder twijfel hierin, dat
d e bevrediging van de behoeften van zijn lichaam de
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noodzakelijke voorwaarde voor zijne existentie is. Is nu
de ontwikkeling van het lichaam eene voorwaarde voor
het leven en werken van den geest, dan is de noodzakelijk
te vervullen taak van den mensch, te zorgen, dat de voorwaarden voorhanden zijn, die den groei en het onderhoud
van het lichaam verzekeren'. Deze taak volvoert hij, doordat
hij de stoffen en krachten der natuur aan dit doel dienstbaar maakt; de beoefening der wetenschap in zijne verschillende takken doet hem daarvoor de middelen aan
de hand.
Naast lucht, water en licht is voor het lichaam voedsel
en kleeding noodig, die plant en dier kunnen leveren, en
wij zagen reeds, dat de arbeid in den landbouw in den
ruimsten zin van dit woord ten doel heeft, de productiviteit van deze organismen zoo hoog op te voeren, dat zij
eene productenmassa opleveren, welke de ontwikkelingen
het onderhoud der lichamen van de in aantal steeds
toenemende menschenmassa volkomen kan verzekeren.
Ik zal niet beproeven, eene uiteenzetting van het raderwerk te geven, dat de menschen in handwerk en fabrieksnijverheid, in landbouw en handel hebben in elkaar gezet,
dat zij .onderhouden, vergrooten en onophoudelijk in beweging houden, om de vereischte massa goederen voort
te brengen en aan elk menschelijk lichaam beschikbaar
te stellen.
Maar het essentieele leven van den mensch is geestesleven; de ontwikkeling van het lichaam is niet doel op
zich zelf, maar het middel om den geest in staat te stellen,
te denken en zijn handelingen te besturen. En nu is het
een opmerkelijk, voor het inzicht in het wezen van den
geest beteekenisvol feit, dat de geest van den mensch in
zijne ontwikkeling den groei van het lichaam niet van zelf
volgt, maar dat hij in zekeren zin onafhankelijk daarvan
tot ontwikkeling moet worden gebracht, en wel zoodanig,
dat hij van het lichaam een vol gebruik weet te maken,
de zintuigen daarvan zoodanig weet te besturen, dat het
ik (het zelfbewuste individu dus) tot het ware begrip van
het wezen der dingen komt.
De geest moet gevoed worden met geestelijk voedsel
en van den aard van dit voedsel hangt het resultaat der
ontwikkeling geheel en al af. Om van den aard van dit
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voedsel een duidelijk begrip te verkrijgen, moeten wij het
wezenlijkedaarvan trachten op te sporen.
Evenwel ontwikkelen ook bij slecht onderwijs soms groote
geesten, want „het goddelijke" kan de mensch niet vernietigen.
Onder het wezen der dingen verstaan wij dat, wat zij
in waarheid zijn. De waarheid is echter een begrip, dat
wij evenmin als elk ander begrip kunnen waarnemen. Wel
verheffen zich waarnemingen tot begrippen door het bewust
worden.
Het wezen der dingen kunnen wij zoodoende alléén
doorgronden door denken.
De philosophen hebben dit denkproces voor ons volbracht, en wel in dien zin, dat dit nu nagedaan kan en moet
worden, zal de waarheid tot de groote massa doordringen.
Om tot het bewustzijn van het wezen der dingen te
komen, moet bedacht worden, dat het ding der waarneming geen ding op zichzelf, maar een ding voor het bewustzijn, dat is, verschijnsel is, waarvan de philosophen het
begrip wederom hebben bepaald.
Een ding is eene eenheid, waarvan wij eene voorstelling
verkrijgen, doordat de vele eigenschappen, die ons door
bemiddeling van onze zintuigen worden gegeven, tot de
eenheid van het bewustzijn ,,ik" worden samengegrepen.
Vestigen wij bijv. onze waarneming op eene roos, dan zien
wij haar rood, ruiken haren geur, tasten hare zachte bladeren
enz. en verkrijgen zoodoende van dit voorwerp eene enkele
voorstelling, evenals wij van het voorwerp in 't algemeen,
de wereld (de macrocosmos) eene zoo veelvuldige voorstelling verkrijgen als wij zinnen hebben.
Door het verstand worden de dingen van elkaar onderscheiden, en in hun onderscheid op zich zelf vastgehouden ;
men spreekt daarom ook wel van verstandsbegrippen; „de
rede" daarentegen, welke de kategorie der kategorieën is,
verbindt wat het verstand scheidt.
Voordat ik echter van deze leeken-philosophie afstap,
moet ik nog eene opmerking maken, die voor de oplossing
der door mij gestelde kwestie, „the struggle for life", van
belang is.
De reden, waarom wij overtuigd zijn, dat wij de verschijnselen kunnen begrijpen en daarom de „waarheid"
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daarvan, dus hun wezen trachtten te doorgronden, berust
hierop dat wij overtuigd zijn, dat zij aan vaste wetten zijn
onderworpen; de wet is hier echter eene uitdrukking voor
noodzakelijkheid. Een scheikundig, een physiologisch proces
moet op een bepaalde wijze verloopen, hier heerscht de
absolute noodzakelijkheid. Hebben wij bijv. de wetten voor
de erfelijkheid gevonden, dan weten wij, zooals wij zagen,
hoe de eigenschappen der ouders op de nakomelingen
overgaan en zich over deze moeten verdeelen.
De mannen der natuurwetenschappen trachten in de
natuur de wetten op te sporen, die de verschijnselen in
de natuur beheerschen. De ,,wet" is echter een begrip,
dat in den menschenlijken geest ligt besloten. Bij eene
quantitatieve analyse kan nooit absoluut i o o % van de
onderzochte stof bijv. door wegen teruggevonden worden,
en toch is de onderzoeker er absoluut zeker van, dat,
indien uit i o o gram koolzure kalk het koolzuur en de kalk
worden afgescheiden, de som der gewichten van beide
wederom i o o gram moet geven. Wordt dit resultaat niet
verkregen, dan moet, tenzij de koolzure kalk niet zuiver
was, er iets verloren of bijgekomen zijn, want zooals gezegd
is, de waarheid der wet wordt door den menschelijken
geest als vaststaand aangenomen. De natuuronderzoeker
moet trachten het bestaan der wet door het resultaat van
zijn onderzoek waarschijnlijk te maken.
De waarheid in de natuur is waarschijnlijkheid.
Stel nu de onderzoeker doet een belangrijk, veel arbeid
en tijd vereischend onderzoek, waarvan het resultaat, wat
hij meent te moeten verkrijgen, hem reeds van te voren
voor den geest staat, dan is de conclusie uit zijn onderzoek alleen dàn betrouwbaar, indien hij zelf absoluut waar
is. Hij mag zich door niets er toe laten brengen, onwaar
te zijn, hij moet de zedelijke kracht hebben, waar te zijn.
Dit geldt voor eiken mensch. Wie werkelijk de „waarheid"
vinden wil, wie dus werkelijk het wezen der dingen, dit is
het wezen van den menschelijken geest, wil leeren kennen,
moet de zedelijke kracht bezitten, waar te zijn, Hij moet
zich dus vrij maken van elk vooroordeel, hij moet zich
vrij maken van eiken invloed van zijn lichaam, van
eiken invloed van zijn medemensen, die hem verleiden
kunnen, onwaar te worden, en vooral leeren, zich vrij te

io8
maken van ondoordachte eigen meeningen. Hij moet dus
volkomen vrij zijn en de zedelijke kracht hebben om zelfbedrog te voorkomen, indien hij het wezen der dingen en»
wat voor hem van absoluut belang is, het wezen van zich
zelf wil begrijpen, en in overeenstemming met de waarheid
van zijnen geest, wil leven en handelen. Daarom is de vrijheid
van den mensch het eerste en noodigste, een der belangrijkste cultuurvoorwaarden voor. de menschheid. De wet is
eene domme kracht, die hare noodzakelijkheid* dus zichzelf
niet begrijpt en die alleen begrepen kan worden in d e
vrijheid van den geest;
De onontbeerlijkheid der vrijheid van den menschelijken
geest sluit tevens in zich diens recht op vrijheid, welk
recht medebrengt de plicht, aan anderen de vrijheid te waarborgen, zoodat dit recht beperkt wordt door het gelijke recht
van zijn medemensch ; de menschen moeten hunne samenleving zoodanig inrichten, dat de vrijheid van den geest
voor ieder individu mogelijk wordt. Dit wordt mogelijk,
indien zij zich, zoover dit noodig is, beperkingen opleggen
in de gebruikmaking van de voorwaarden, die aan hun
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en bestaan ten
grondslag liggen en alles vermijden, waardoor zij zelf d e
voorwaarden hiervoor ongunstig maken. Heerscht dus in
de natuur de wet der noodzakelijkheid, voor den mensch
heerscht de vrijheid, want wij zeiden het reeds, zij is in
het wezen van den menschelijken geest besloten.
De geest bestuurt de zenuwen en niet omgekeerd. In
onzen tijd, waarin de zenuwen zulk een groote rol spelen,
zullen velen dit allicht niet toegeven, het blijft niettemin
juist. Waar het anders schijnt* is of het zenuwstel niet
in orde, of de stuurman aan het hoofd van het menschelijk lichaam is onbekwaam. En een onontwikkelde geest is
gelijk aan een kind, dat een schip moet besturen.
Wij moeten er naar trachten, in het wezen van den
menschelijken geest dieper door te dringen en moeten voor
dit doel in de leer gaan bij die individuen, van wie de
vooruitgang in de menschenwereld afhangt: de genieën.
De genieën zijn de groote denkers. Zij zijn het, die het
wezen van den menschelijken geest openbaren en aan de
menschen en aan de volkeren doen zien, wat hunne, en
tenslotte wat de ware cultuurwaarden zijn.
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Als wegwijzers en wegbereiders van de wegen, welke
voor den vooruitgang van een volk en van de menschheid
moeten worden ingeslagen, zijn zij de vruchtbaarste arbeiders
onder de menschen, omdat zij de werkmethoden weten
aan te geven, waardoor aan den eenen kant de in de
natuur heerschende wetten kunnen worden opgespoord,
aan den anderen kant de middelen kunnen worden gevonden, om de menschen in staat te stellen, zich in hun
bestaan te handhaven. Hun arbeid heeft de hoogste
waarde, en zij zijn uit hun aard de geestelijke heerschers onder de menschen, in hunne genialiteit ligt hunne
macht.
Er zijn groote en kleine genieën, welke laatste talenten
worden genoemd. Onder de laatste zijn o.a. die van groot
belang, welke organisatorisch vermogen bezitten. Zij toch
zorgen er voor, dat de door de genieën aangewezen wegen
worden uitgebouwd en met een wegennet worden verbonden, zoodat deze wegen door de verschillende menschengroepen van een volk werkelijk worden gegaan.
Waarom het eene individu tot een groot, het andere tot
een klein genie ontwikkelt, en de groote menigte der
menschen slechts werkers kunnen zijn indienst der genieën,
is een wereldraadsel.
Nemen zij, die geen genieën zijn, aan, dat de omstandigheden, waaronder zij hebben geleefd, daarvan de schuld
dragen, dan ishun streven, dezete veranderen, begrijpelijk ;
maar zij moeten er zich voor wachten, het milieu vooralle
leden van het volk zoodanig te egaliseeren,dat dit buiten
staat is, in 't geheel nog genieën voorttebrengen; zijzouden
hun eigen ondergang voorbereiden want, elk volk brengt
zijn eigen genieën voort. Vooral wie als volksmenner wil
optreden, moet zich hiervan doordringen, en het mennen
dan aan anderen overlaten.
Voor wij echter de uitwendige omstandigheden hiervan
met reden de schuld kunnen geven, moet genoemd wereldraadsel opgelost zijn, wat even moeilijk isals de oplossing
van dit raadsel : waarom het eene individu de oneindigheid
begrijpt, het andere niet. Wie deze laatste het eerst vol
heeft begrepen, moet wel een groot genie geweest zijn.
Want het oneindigheidsbegrip is gebleken, voor de wiskunde groote waarde te hebben ; en dit is niet te verwon-
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deren, want oneindig is de maat voor „alles" en „alles"
is oneindig. Wij zijn geneigd, oneindig té heeten, wat men
de stof noemt. Van de kleinste eenheid daarvan, waaruit
het heelal is opgebouwd, zijn de eigenschappen vele, maar
de wezenlijkste is hare energie, die aan de kleinste eenheid het vermogen verleent, het heelal op te bouwen, 't
Ware oneindige is echter dat, watzichzelf begrijpt, te weten,
de tot volkomen ontwikkeling gekomen menschelijke geest.
Wiskundigen werken met de kleinste eenheid, „het punt",
en bewegen dit in een willekeurige richting en verkrijgen
rechte of kromme lijnen.
Brengen zij deze laatste in beweging dan verkrijgen zij
een oneindig vlak, het vlak bewegende, een oneindigen
inhoud. Door lijnen zoo te laten bewegen, dat zij elkaar
snijden, verkrijgen zij allerlei hoekige figuren, waarvan de
driehoek het grondfiguur is.
Dóór vlakken elkaar te laten snijden, verkrijgen «ij inhouden met bepaalde omgrenzing.
Zoo vullen zij de oneindige ruimte met oneindig vele
lichamen op, en geven den leek daarvan eene voorstelling,
door hem zinnelijk aanwijsbare lichamen te laten zien.
De groote beteekenis, die de wiskunde voor den vooruitgang van andere wetenschappen heeft gehad, zal wel
hieraan moeten worden toegeschreven, dat de wiskundigen
uitsluitend met versta.nâsàegrz/>ften werken, en dus door de
waarneming van „dingen' niet worden belemmerd, want
waarnemen is geenszins gemakkelijk.
De wiskundige werkwijze is ook tot de natuurkundigen
doorgedrongen. Het ligt in de rede, dat natuur- en scheikunde uit elkaar zijn gegaan, en in 't verstand, dat momenten der natuurkennis uiteen houdt, zoodat de natuurkundigen en scheikundigen elk hun eigen weg zijn gegaan. Maar
de rede, die verbindt en opbouwt, heeft de beiden wederom bijeengebracht, zoodat zijbegrijpen, dat zij beide samen
aan het oplossen van het vraagstuk zijn, hoe uit het oneindigkleine alseenheid de wereld feitelijk wordt opgebouwd.
De natuurkundigen zijn begonnen met de verschijnselen
te werken, zooals deze inde natuur zijn gegeven en vonden
bijv. de wetten van den vrijen val, doordat zij een bepaalde
massa werkelijk lieten vallen en nagingen, welken weg deze
in de eenheid van tijd aflegde.;
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Doordat zij zagen, dat de lengte van dezen weg verschilde, naarmate de massa een längeren of korteren tijd
viel, kwamen zij tot het begrip der valwetten en pasten
deze toe op de groote massa's in de wereldruimte, de sterren.
De scheikundigen kwamen met hun verstand en rafelden de „massa" als materie uiteen met het doel, om te
zien wat de massa toch eigenlijk is. Zij deden de ondervinding op, dat de uiteengerafelde massa zich met kracht
wederom op een bepaalde wijze samenvoegt en trachten
het wezen dezer kracht te doorgronden. Het blijkt, dat zij
hiervan en van de massa zelf begrip verkregen door de
hypothese der atoomtheorie. Door de atomen bouwden zij
de wereld nu in hunne gedachten op, door de kracht bij
de massa te denken.
De natuurkundigen zijn den scheikundigen te hulp gekomen door de electriciteit in het gevecht te brengen
en zoo hebben natuur- en scheikundigen elkaar de oogen
geopend. Het zoeken van de kleinste eenheid heeft ons
inzicht in de grootere eenheden verruimd.
Maar ik wil eindigen, de phantasie, welke het bevruchtende element voor het denken is, verder bokkesprongen
te laten maken.
Arbeidsverdéeling bestaat ook ten opzichte van de ge.nieën, want genieën zijn er geweest of zullen er komen
bij elk volk, op elk gebied ; op het gebied van de kunst,
van de wetenschap, van den landbouw, van het handwerk,
van de industrie en van den godsdienst. Zij zijn, zooals wij
zagen, de weldoeners van de volkeren en van de geheele
menschheid. Dat zij werkelijk op elk gebied, ook op dat van
het praktische leven, voorkomen, neb iknog pas ondervonden.
De Heer F. A. de Jong te Hees is blijkbaar een talent,
want hij heeft bij Nijmegen een fabriek voor vlasbewerking
geplaatst, waardoor een vraagstuk is opgelost, waarmede
zich vele onderzoekers sedert langen tijd hebben bezig
gehouden, te weten het vraagstuk der kunstmatige roting
van het vlas. De heer de Jong heeft het vraagstuk zoodanig
opgelost, dat hij het vlas root en tevens bleekt in 24 + 6
uren, dat hij het vlas tevens kunstmatig droogt in ongeveer
Vs uur, en het dan laat bewerken tot het verlangde handelsproduct. Indien hij er in slaagt, elke soort vlas, dus ook
dat voor fijnspinnerij, langs dezen weg te verkrijgen, dan
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zalzeer waarschijnlijk de bewerkingswijze volgens dit systeem
tengevolge hebben, dat Nederland in het vervolg al zijn
vlas zelf root en verder bewerkt.
De genieën zijn, zooals ik zeide, de weldoeners der
menschheid ; maar het resultaat van hun geestesarbeid komt
in handen van menschen, die geen genieën maar gewone
menschen zijn en daarmede kan het resultaat van hun
geestesarbeid ook noodlottig worden.
Er zijn menschen, welke met dit resultaat der genieën
beter weten te woekeren, dan anderen. Zij weten de middelen te vinden, waardoor zij groote massa's van producten
van waarde kunnen voortbrengen, zoodoende rijkdom verwerven. De uitkomst van hurmen arbeid kan bij hen den
hartstocht zoodanig aanwakkeren, dat zij al hunne arbeidskracht aan de vermeerdering van hun rijkdom besteden,
en dit doel mede daardoor trachten te bereiken, datzij de
arbeidskracht van geestelijk minder ontwikkelden misbruiken.
Dat de sociaal-democraten bepleiten, dat deze rijkdom
aan de kapitalisten worde ontnomen en aan de geheele
gemeenschap ter beschikking worde gesteld, is althans te
begrijpen, Zij staan echter voor de moeilijkheid, de kapitalisten, welke niet alleen rijkdom weten te verwerven,
maar ook goede rentmeesters zijn, te onderscheiden van
hen, die deaen misbruiken.
Of de oplossing in dezen zin, dat het kapitaal van allen,
welke dit produceeren, aan de gemeenschap wordt afgestaan,
nu echter werkelijk den vooruitgang van een volk zal bevorderen of omgekeerd, is eene vraag van groot belang,
maar moeilijk op te lossen.
Bestaat er bij de individuen een verschil in vermogen
om rijkdom, dus goederen van waarde, voort te brengen
— en wie twijfelt hieraan — dan is het voor een volk
zonder twijfel het doeltreffendste, dat de individuen met
dit grooter vermogen ondernemersarbeid verrichten,
De sociaal-democraten zullen dan allicht beter doen, op
de ondernemers een sterken druk uit te oefenen, zoodat
de rijkdom billijk wordt verdeeld, dan met het onttrekken
van het kapitaal aan deze ondernemers het voortbrengen
van voldoenden rijkdom in de waagschaal te stellen.
Wij moeten onder de genieën in de eerste plaats die
trachten op te sporen, welke den weg wijzen, met welk
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voedsel de menschelijke geest moet worden gevoed, zoodat
de mensch zijn waar levensdoel kan bereiken en het karakter
van den mensch zoodanig wordtgevormd, dat hij met groote
energie dit doel nastreeft en met zijnen medemensch daarvoor samenwerkt.
De thans oorlogvoerende volkerengroepen geven als
doel van hunnen strijd op: aan den eenen kant de verdediging van de vrijheid en het recht, aan den anderen
kant de verdediging van hun bestaan in dien zin, dat dit
bestaan hun de levensvoorwaarden waarborgt, welke een
vruchtbaren cultuurarbeid mogelijk maken. Cultuurwaarden
echter zijn vrijheid,, recht, wetenschap,kunst en godsdienst.
Ieder volk tracht door zijnen arbeid de cultuurwaarden
tot ontwikkeling te brengen, welke in den loop der geschiedenis zijn ideaal zijn geworden. De genieën hebben
deze voor het volk bepaald. Zijn deze cultuurwaarden in
dien zin juist bepaald, dat zij in overeenstemming zijn met
het wezen van den menschelijken geest, dan zijn ze tevens
de ware cultuurwaarden voor de menschheid. De geniën
wijzen tegelijkertijd de wegen aan, welke moeten worden
ingeslagen, om de cultuurwaarden tot volle ontwikkeling
te brengen.
Het is duidelijk, dat het van het grootste belang is, dat
er steeds genieën zijn; daarom moet de vraag onder de
oogen worden gezien, welken oorsprong de genieën hebben,
en aan welke voorwaarden moet worden voldaan, om ze
liefst tot volle ontwikkeling te brengen.
Naar Gregor Mendels werkmethode heeft men aangenomen dat „genen" de bijzondere, specifieke bestaanswijze
van levende organismen beheerschen. De vraag doet zich
voor, of ook de wording van de genieën door „genen"
wordt bepaald.
De genen voor den opbouw van het lichaam worden geërfd
van de ouders, en door de individuen der eerste generatie
op de tweede generatie enz. verder vererfd. Het is nu
de vraag: bestaan er ook genen voor genieën, worden
deze genen ook geërfd en wel geheel op dezelfde wijze
als de genen van het lichaam, maken zij dus deel uitvan
de kernen der vrouwelijke en mannelijke geslachtscellen?
Het vragen is gemakkelijker dan daarop antwoord te geven.
Dat er eenige kans is, dat ik een voldoend antwoord op
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déze vragen zoude kunnen vinden, neem ik natuurlijk niet
aan, maar het zal toch noodig zijn, op deze vragen voor
de kwestie van den „strijd om het bestaan" een antwoord
te zoeken. Men zal al dadelijk kunnen zeggen, dat van
genieën reeds daarom genen de oorzaak. niet kunnen zijn,
omdat genieën zoo zeldzaam zijn.
Geheel beslissend is deze tegenwerping niet, omdat bij
eene kruising van twee rassen, met een groot aantal verschillende eigenschappen, heel dikwijls een deel van de
combinatieën van genen in de tweede generatie niet tot
stand komt, wegens het te klein aantal individuen dezer
generatie.
Nu zijn menschen gewoonlijk e e n .product van verschillende rassen en één menschenpaar brengt slechts een klein
aantal kinderen voort, zoodat hier wel altijd een groot aantal genencomplexen verloren zal gaan.
Verder zijn er gevallen, waarin eene genencombinatie wel,
maar zeer zeldzaam, stel alle 10 jaren, optreedt.
Nu brengt een menschen-ouderpaar soms slechts één, in
elk geval in den regel slechts weinige nakomelingen voort ;
de kans dat de genen van genieën, die wij ons als eené
zeer gecompliceerde genencombinatie zouden kunnen denken,
tot ontwikkeling komt, kan dus zeer klein zijn. Voorloopig
moeten wij er ons bij neerleggen, dat de genen voor de
genieën nog niet zijn ontdekt, ja dat zelfs naar de genen
voor den gewonen, meest eenvoudigen menschelijken geest
nog niet is gezocht.
Wij moeten er ons dus toe bepalen, na te gaan of en
in hoever de ontwikkeling van genieën afhankelijk is van
uitwendige omstandigheden.
Hiervoor hebben wij onze aandacht te schenken : ten
iste aan de omstandigheden, die in het lichaam van den
mensch zelf liggen, want zonder lichaam ontwikkelen menschelijke genieën niet;
ten 2de aan het milieu, waaronder het genie wordend
individu verkeert. Dat de ontwikkeling van het menschelijk
lichaam èn de bijzondere wijze, hoe deze bij een individu
plaats grijpt, hier een rol moet spelen, ligt voor de hand.
Hierover een paar toelichtende opmerkingen !
Het is een feit, dat de jeugd van de meeste menschen
eene gelukkige is. De verklaring moet, dunkt mij, wel
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hierin liggen, dat bet lichaam in zijnen groei den geest
vóór is. Het lichaam zal dus door den geestelijken arbeid
van het kind niet vermoeid, de zenuwen niet overprikkeld
worden. Daarom zal bij het onderwijs vooral op de lagere
school, maar ook later, gezorgd moeten worden, dat het
lichaam tot zijn volgroeid zijn, in zijnen groei dien van
den geest steeds vóór blijft en dat h e t k i n d zich niet
overwerkt, dat dus op den regelmatigen groei van het lichaam
niet storend wordt ingewerkt. Is de groei van het lichaam
niet vóór, wordt de geregelde groei door ziekte of waardoor
dan ook gestoord, dan kan, maar behoeft dit niet altijd
noodlottige gevolgen te hebben.
De gevolgen van fouten, welke de mensch bij de opvoeding maakt, worden zonder twijfel heel dikwijls door
de natuur weer hersteld ; waaruit natuurlijk niet volgt, dat
stoornissen in de regelmatige ontwikkeling van het lichaam
zonder beteekenis zijn. Mij is iemand bekend, die als kind
wel een hoog lichaamsgewicht had, maar toch lichamelijk
zwak was, wat zich in trage werking der spieren uitte.
Hij lag veel bij of kroop naar de piano, wanneer zijne
moeder, die eene klankvolle stem had, liederen zong.
Hij neuriede de melodie van verscheiden liederen reeds
op eenen leeftijd, waarop hij nog niet praten kon. Zijn
muzikaal talent is sterk ontwikkeld geworden, zoodat hij
componisten niet alleen uitstekend kan vertolken, maar
ook de hoorders langen tijd door phantaseeren op de
piano kan boeien. Zonder twijfel wordt door den betrekkelijk
vroegrijpen geest degevoeligheid van het zenuwstel verhoogd.
Ik persoonlijk was geestelijk laatrijp, wat bij mijne broers
en zusters volstrekt niet het geval was.
De verklaring hiervan ligt zonder twijfel in het feit, dat
ik, waarschijnlijk tengevolge van kinderziekten, steeds een
buitengewoon slecht geheugen heb gehad en ook wat in
mijn geheugen lag, op een bepaald oogenblik niet kon
te voorschijn brengen.
In mijnen studententijd was ik praeses van onze vereeniging. Deze vergaderde alle 14 dagen een keer voor
het bespreken van een wetenschappelijk vraagstuk, waaraan
eene inleiding door den steller der vraag voorafging.
Het gebeurde mij dan zeer dikwijls, dat ik den naam van
iemand, met wien ik haast dagelijks samen zat én een
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partij „Skat" speelde, die het woord vroeg, niet in mijne
herinnering kon oproepen. Op het gymnasium koste het
mij buitengewoon veel arbeid en tijd om eenigszins mee
te komen, omdat voor 't leeren van talen het geheugen
natuurlijk een groote rol speelt.
Op de Academie was van mijne laatrijpheid niets meer
te bemerken, ik behoorde tot het tweetal van' alle studenten, die het eindexamen te Poppelsdorf deden en wel
na betrekkelijk korten studietijd ; dat examen deed een
student echter niet, of hij moest zeker zijn, goed te kunnen slagen, — wat bij mij ook het geval was — want het
door het examen verkregen diploma gaf geenerlei recht
voor eenige betrekking.
Ik moet het aan den lezer overlaten, voor het verband,
tusschen de ontwikkeling van den geest en een voorspoedigen groei van het lichaam of stoornissen daarin door
ziekte of anderszins voorbeelden te zoeken.
Hij kan daarvan vele vinden. Een der merkwaardigste
voorbeelden is wel, dat er gevallen van krankzinnigheid
voorkomen, waarin de zielszieke bijv. maanden lang volkomen krankzinnig is, dus op indrukken van buiten niet
of abnormaal reageert en dan, hetzij plotseling of haast
plotseling, geestelijk volkomen gezond wordt, een bewijs zoowel, dat de geest inzijn werken van het lichaam totaal afhankelijk en omgekeerd wederom totaal onafhankelijk kan zijn*
Men zal vragen, wat dit geheele betoog met het ontstaan en zich ontwikkelen van genieën te maken heeft?
Het genie is eene verschijning van den menschelijken
geest, ik zoude kunnen zeggen : het is een apostel van
het „eeuwig zijn" daarvan; is het genie zeer groot, dan
blijft zijn werk eeuwig bestaan en wijst ook hierdoor wel
op het eeuwig zijn van den geest zelf. Een genie kan nu
zijn een menschelijke geest, die in zijn geheel buitengewoon ontwikkeld is, het kan ook eenzijdig buitengewoon
ontwikkeld zijn.
Vergelijkt men bijv. het groeien van eene plant met
het groeien van den geest, beide als eenheden beschouwend,
dan vormt het feit, dat onder bepaalde uitwendige omstandigheden eene plant van een ras een dwerg, onder andere omstandigheden een reus kan worden, en dat er omstandigheden
zijn, waaronder zichenkele eigenschappen van de plant in ver-
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gelijking tot de andere buitengewoon ontwikkelen, eene
analogie met het optreden van genieën, die toch representanten zijn van den menschelijken geest. Alleen bestaathier in
zooverre verschil, dat bij de plant sprake isvan omstandigheden buiten haar, bij den mensch als uitwendige omstandighedenhet lichaam tot deze laatste behoort, waaruit dan volgen
zoude, dat geest en lichaam weleene eenheid vormen, maar
slechts van tijdelijken aard, dat het'lichaam het middel
is, hetwelk den.geest in staat stelt, zichte openbaren. „En
de Heere God had den mensch geformeerd uit het stof
der aarde en in zijne neusgaten geblazen den adem des
levens; alzoo werd de mensch tot een levende ziel."
De kunstenaar volgt den Schepper na en kneedt in klei
het beeld van een bepaalde persoon, in welk beeld de
vormen van het lichaam en de trekken van den geest een
harmonisch geheel moeten vormen. Omdat hij een ander
individu slechts met zijne geestelijke oogen kan zien,
kneedt hij in de klei tevens zijn eigen geest en maakt het
beeld tot een kunstwerk.
De geest manifesteert zich in het gelaat van den mensch;
hier is hij uitgebeeld in het grove weefsel van de spieren
en de huid. Hij doet dit door de bemiddeling van de zenuwen.
De zenuwstof van den mensch schijnt volkomen plastisch
te zijn en daardoor dien bouw aan de zenuwen te kunnen
geven, welke noodig is, om den menschenlijken geest te
openbaren.Hiervoorbehoeft deze geestelijk voedsel, dat eerst
door de ouders, later door andere opvoeders wordt toegediend. Evenals bij planten en dieren lijkt de mensch
geheel op zijne ouders maar verschilt daarvan door volkomener ontwikkeling van den geest, indien de opvoeding
is geslaagd. De ouders hebben wederom hunne ouders, en
?oo teruggaande komt men tot de oerouders.
Zooals gezegd, slaagt de opvoeding, dan ontwikkelen zich
de komende geslachten tot volkomener wezens dan de
voorafgaande, en schrijdt de geest geregeld, indien ook
langzaam, in ontwikkeling d.i. in zelfkennis, voort. Maar
geschiedt de opvoeding van het kind onder ongunstiger
omstandigheden dan die van de ouders, dan kan het
geslacht naar geest en lichaam ook achteruitgaan.
Op de ontwikkeling van den geest heeft nu echter ook
invloed het milieu, waaronder de mensch leeft.
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Persoonlijk ben ik van oordeel, dat de menschelijke geest
en evenzoo het genie uitsluitend tot ontwikkeling komen
door de medewerking van het dubbele milieu van het
lichaam en van de andere uitwendige invloeden. Wie in
staat is, objectief te oordeelen, zal uit de omgeving, waaronder hij is opgegroeid, zijne levensopvatting en zijn
karakter moeten kunnen afleiden. Dat hij hierin slechts
onvolkomen zal kunnen slagen, ligt in de eerste plaats
hierin, dat zelfkennis het moeilijkst te verwerven is, maar
ook hierin, dat de mensch de omstandigheden, waaronder
hij is opgegroeid, niet nauwkeurig kan vaststellen, in elk
geval niet gedurende zijn eerste levensjaren. Toch zal ieder
mensch tot zekere hoogte de werking van het milieu aan
zichzelf kunnen bepalen. Indien ik dit aan mij zelf in enkele
punten wil trachten te doen, dan spreekt het vanzelf, dat
de krachtigste invloed op mij mijne ouders hebben uitgeoefend, waaruit geenszins volgt, dat ikhet kenmerkende
van mijne persoonlijkheid van mijne ouders heb geërfd.
Misschien speelt het woord erven bij de menschen zulk
eene groote rol en wordt het zoo dikwijls gedachtenloos uitgesproken, omdat het overgaan van stoffelijke goederen van
de ouders op de kinderen ook erfenis genoemd wordt, en
in dezen laatsten zin erven wij, volgens mijne zienswijze,
geestelijke goederen.
Dat ik het aandeel, dat mijne ouders aan mijne opvoeding hebben gehad, thans scherper zie dan vroeger,
dank ik aan den heer J. Hessing, die philosoof is en met
wien ik bij gelegenheid gesprekken over philosophische
onderwerpen heb gevoerd. Hierbij heb ik de sterke werking van dit milieu ondervonden.
Algemeen kan ik zeggen, dat het karakter van mijne
ouders dat van hunne kinderen in waarde heeft overtroffen.
Geleerd hebben verscheiden van hen meer ' dan ook
mijn vader, maar in karaktereigenschappen stond ook mijn
vader zeer hoog, wat uit het grafschrift blijkt, hetwelk
mijne moeder op den steen van zijn graf liet beitelen:
„Gross in Bescheidenheit und Menschenliebe, treu in
seinem Beruf als Staatsdiener, als Vater und Gatte, wird
er fortleben in vieler Herzen."
Met deze woorden is mijn vader juist gekarakteriseerd,
geenszins geïdealiseerd. Uit deze woorden blijkt tevens, dat
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mijne moeder een geestelijk hoogstaande vrouw was ; eene
geestelijk hooger staande heb ik persoonlijk in mijn leven
niet ontmoet. Zij was geene geleerde, muntte integendeel
uit door afwezigheid van eenzijdigheid.
De optimistische, idealistische levensopvatting hebben
mijne ouders op mij overgedragen en deze is voor mij
van hooge waarde geweest in mijn leven, dat wel in mijne
in Duitschland doorgebrachte levensjaren zeer zonnig was,
waarover later echter ook donkere wolken hebben gehangen.
Karakters van mijne medemenschen kan ik tamelijk goed
beoordeelen, omdat ik begin, met in hen het aantrekkelijke
te zien, ofschoon ik toch ook de minder aantrekkelijke
eigenschappen volkomen duidelijk kan waarnemen, maar
deze nauwkeuriger te bestudeeren, in den regel overbodig
acht. Dit vermogen is eene erfenis van mijne moeder.
Mijne ouders hadden een zeer gering inkomen voor een
gezin van 14 kinderen. Hun woonhuis stond op misschien
20 Meter afstand van het boeren-heerenhuis van mijn grootvader Seijdel met zijne zes of zeven vensters in ééne rij
aan de frontzijde, en elf vensters met dubbele ramen in
eene rij aan de overlangsche zijde, en een breede steenen trap
daarvoor, die op een terras uitkwam, waarin de hoofddeur was.
Het leven van mijne ouders met hunne kinderen was van
eene eenvoudigheid in eten en kleeding als toen ter tijde
zeer ongewoon was, en heden voor onmogelijk zoude worden gehouden, maar zij hebben er nooit aan gedacht, dat
mijn grootvader hun inkomen had moeten vergrooten. Wel
waren wij in de feestdagen veel bij grootvader in huis en
profiteerden van den geestelijken invloed van hem en van
de vele gasten. Want het groote huis van dezen evenals
dat van mijne ouders was des zomers vol familieleden ;
grootvader was reeds sedert, lang weduwnaar, zijn huishouden werd mede door mijne moeder bestuurd, en zijn
huis stond voor alle familieleden open.
Bij feesten aan het hoofd van de tafel gezeten, waaromheen een groot getal zijner kinderen en kindskinderen
zaten, leek hij op een aartsvader, want hij was groot en
breedgeschouderd en zijn hoofd was nog op hoogen leeftijd
getooid met wit haar, dat in lange golven om het hoofd
neerhing en met witten baard. Van hem heeft mijne moeder
haar buitengewoon arbeidsvermogen geërfd, waarvan men
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echter weinig merkte, omdat zij in haren huïselijken arbeid
zoo geoefend was, dat deze machinaal werd verricht, zoodat
haar hoofdarbeid daardoor niet werd gestoord.
Dit was echter de eenigste erfenis van haren vader,
want stoffelijke goederen erfde zij toevallig in 't geheel
niet, wat men mijnen grootvader wel eens kwalijk heeft
genomen maar met onrecht; wel was dit onnadenkend
geschied. Haar vader had namelijk op zekeren dag zijn
ouderlijk huis,: zonder veel zakgeld mede te nemen, verlaten en was uit Masuren in Oost-Pruisen naar het rijkere
Westen getrokken. Het ging hem in den beginne niet
fortuinlijk, zoodat hij bakkersknecht werd en alle soorten
brood en banket leerde bakken, wat later op zijne boederij
dan ook werd gedaan.
In den tijd der Fransche overheersching werd hij groot
koopman en leverancier en verdiende veel geld. Maar hij
was geen geldman, wel had hij ondernemerstalent. Zoodoende belegde hij zijn geld in woesten grond in Westphalen en werd boer. Voor al zijne gebouwen, schuren,
stallen enz. was hij zijn eigen architect, en zoo bestaan
er van het prachtige heeren-boerenhuis type, dat hij op zijne
boerderij bouwde, slechts nog een tweede, te weten op
zijn andere boerderij in Westphalen. Toenhij oud werd,
gaf hij aan elk yan zijne drie zoons eene boerderij, op
eene waarvan hij zelf bleef wonen. En zoo verkregen de
zoons de geheele erfenis en zijne vijf dochters niets. Het
is begrijpelijk, dat ik de waarde van het geld volkomen
ken, maar dat rijkdom mij absoluut niet kan imponeeren.
Het geestelijk milieu was het heerschende op het landgoed „Der Rodenbeck", het materieele trad daar tegenover
geheel op den achtergrond.
Indien ik uitvoeriger en gedetailleerder over deze omgeving in mijne jeugd wilde zijn, dan zoude nog duidelijker
blijken, dat de opvoeding en het milieu de levensopvatting en
het karakter van de kinderen mijner ouders hebben gevormd.
Eenige der kinderen zijn vroeg uit het huisop de „cadetten"school gegaan, waardoor de in hunne vroegejeugd gevormde
levensopvatting bij hen wijziging heeft ondergaan.
Ondermijnefamilieleden warendekoopman,delandbouwer,
de officier, de gymnasiaalleeraar, de rechter en de ingenieur
enz. vertegenwoordigd ; zij waren allen door de omgeving,
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waarin zij hadden geleefd, mede gestempeld. Nog eene
belangrijke uitwerking van het milieu in den persoon van
mijnen grootvader moet ik hier releveeren.
Van het landgoed tot de stad Minden liep een voetpad
van ongeveer l/3 uur lengte door de uitgestrekte landerijen, waarop geen huizen stonden. Toen ik met enkele
van mijne broers eenige jaren geleden deze streek weder
bezocht, stonden langs dit oude voetpad, hetwelk tot een
breeden weg was vervormd, een geheele reeks van boerenhuizen. Deze bleken het eigendom te zijn van arbeiders van
den Rodenbeck of van hunne zoons, welke eerste in ons
hunne speelkameraden herkenden en ons verhalen deden
van den goeden ouden tijd.
Feitelijk was hier eene kolonisatie in het eigene land
tot stand gekomen, die als navolgenswaardig voorbeeld
in geschriften is aanbevolen.
Het is hier natuurlijk niet de plaats, om den invloed
van de omgeving op het lichaam en den geest vandenmensch
uitvoerig te bespreken, welke wel eene eenheid, maar tevens
eene tegenstelling vormen. Het menschelijk gevoelneemt de
indrukken van de omgeving zoowellichamelijk als geestelijk
op en wat men den strijd van den geest met het lichaam
noemt, is het wat de karakters vormt, waarvan de verscheidenheid even groot isalsde rijkdom van vormen in denatuur.
De opvoeder staat hier voor de moeilijke taak, om
gevoel, denken en wilskracht tot hooge maar harmonische
ontwikkeling te brengen, zoodat een karakter met een
zedelijke kracht ontstaat, dat den mensch brengt tot denken en handelen in overeenstemming met het wezen van
den menschelijken geest. Het is voor het individu een
groot voorrecht, tot een cultuurvolk te behooren, dat over
een grooten rijkdom van geestelijke goederen beschikt en
deze voor de ontwikkeling van den geest doeltreffend
weet te besteden.
Zooals gezegd, ook de genieën worden volgens mijne
overtuiging door het milieu mede gevormd evenals de
geest van den gewonen mensch.
Voor mijne opvatting, dat de aanleg van het genie
niet ge.ërfd wordt, dat daarvoor genen niet gevonden zijn
noch gevonden zullen worden, getuigt in sterke mate de
stichter van het Christendom.
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De Bijbel'verhaalt ons, dat Jezus wel ïs waar is geboren, maar dat het goddelijke in hem niet is geboren,
althans niet door erfenis is verkregen. Door dit bovenzinnelijke was hij, hoewel mensch zijnde, in staat den
mèdemensch, althans zijnen jongeren, een begrip van God
té geven.
Door het goddelijke in hem was hij absoluut vrij, had
tevens een absoluut zuiver begrip van de vrijheid, en den
wil en de kracht, de vrijheid in haar geheele volheid te
realiseeren. Deze ging gepaard met absoluut plichtsbesef
en zedelijke kracht en zoodoende kon Christus elke verleiding van zijn lichaam en elke verleiding van zijne medemenschen, om iets anders te zijn en te vertoonen dan het
goddelijke, weerstaan ; zijn gevoel voor de vrijheid was
zoo groot, dat geene macht ter wereld hem dwingen kon,
de vrijheid prijs te geven en zijne goddelijkheid ook slechts
een oogenblik te verloochenen. En zoo was hij in staat,
alle de ontzettende martelingen te verdragen van den
godslasteraar, waarvoor de priesters hem hielden en als
welken zij hem veroordeelden.
Voor de Joden moet Jezus wel een bastaard met de
denkbaar laagste eigenschappen geweest zijn, waarvoor in
hun oog de gruwelijkste straf niet te hard was. Het zou
namelijk niet een gewone, maar een geestelijke bastaard
geweest zijn, de satan in persoon, wiens taak het is, het
goddelijke in den mensch te vernietigen. En het was hier
niet te doen om de vernietiging van een enkel individu,
zooals de gewone misdadiger beoogt, het was te doen om
de vernietiging van den geest van het Joodsche volk.
Het is begrijpelijk dat de Joden zulk eenen bastaard
volkomen naar lichaam en geest moesten vernietigen, om
hun ras (volk) zuiver te houden.
Geestelijk stonden de Joden zonder twijfel hoog, want
zij aanbaden slechts éénen God.
Evenals in eiken strijd was het een strijd om de macht
en Christus bleek in dezen strijd de sterkste te zijn. Wel
is waar, waren tijdelijk de Joden de overwinnaars, voor
het eeuwige echter Christus.
Door zijn machtige persoonlijkheid en zijn onbegrensde
liefde tot den mèdemenschheeft Christusaan zijnejongeren
het geloof aan God gegeven, zoodat deze zich ook ge-
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vóélden als Gods .kinderen, ook al hadden zij niet dezelfde
kracht als Christus, om het goddelijke te openbaren.
De jongeren, hebben het geloof aan God overgedragen
óp anderen en zoo is de Christenheid ontstaan, die thans
meer dàn negentien*,eeuwen bestaat Misschien tengevolge
van het toenemend aantal zich noemende christenen lijkt
althans de christelijke leer zich minder sterk te manifesteeren dan vroeger.
De leer heeft den strijd om het bestaan voor den mensch
niet opgeheven en daarom bij velen de opvatting gevestigd", dat het Christendom tot de idealen behoort, die
zooals elk ander ideaal slechts gedachten niet verwezenlijkt
kunnen worden. Daarom moet volgens den geloovige,
Christus God geweest zijn, omdat hij anders nooit de
zedelijke kracht zoude gehad hebben, het goddelijke in
zijne persoon te verwezenlijken. /
Er zijn personen, die Christus voor eenen mensch houden,niettegenstaande zijnegeweldige zedelijke kracht en zijne
onuitputtelijke liefde voor den medemensen. Zij wijzen er op,
dat van het leven van Christus slechts een klein deel
bekend is, dat in den Bijbel van de omstandigheden,
waaronder Christus in zijne jeugd is opgegroeid, een geheel onvoldoend beeld: is opgegeven. Aangenomen dat
Christus werkelijk Godmensen is geweest, dan zal het feit,
dat hij opgroeide in eene zoo eenvoudige omgeving, wel
moeten bewijzen, dat het goddelijke niet uitsluitend be-,
stemd is voor den man van. studie, maar ook voor den
eenvoudigen man met gezond verstand en gezond gevoel;
het geloof in God is wel alleen in het bezit van hen, die
uitverkorenen worden genoemd, maar de laatste behoeven
geenszins alleen te behooren tot personen van een bepaalden stand.
Wordt aangenomen, dat Christus»Godmensch is geweest,
dan was hij toch mensch in dezen zin, dàt hij alhet lijden
heeft gevoeld, wat de verbinding van het lichaam en den
geest met zich medebrengen.
Hij heeft menschelijk geleden en alle de pijnen en
martelingen als mensch gevoeld, die hem naar lichaam en
geest zijn berokkend. Hij was als mensch tevens -de
openbaring van God en in het bezit van de absolute
vrijheid, en van de absolute zedelijkheid en beoefende
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de deugd in haren volkomensten vorm, namelijk in dien
van ware liefde.
Van hen, die Christus wilden navolgen, van zijne jongeren dus, eischte hij echter, dat zij begonnen met zich
van alle hunne materieele goederen te ontdoen, omdat dit
eene voorwaarde was, om zijnen geest werkelijk te begrijpen en hieruit de kracht te putten, ook hun lichaam
uitsluitend te gebruiken voor het bereiken van hun geestelijk doel.
Materieel bezit achtte hij voor hen, die»ook na zijnen
dood zijn jongeren moesten zijn, blijkbaar een hinderpaal,
om dit ten volle te blijven.
Voor den mensch, die Christus wil volgen, is dus het
gehecht zijn aan de goederen dezer aarde een groot gevaar
voor het volkomen tot ontwikkeling komen van zijnen geest.
Waarop het aankomt is, dat de Christelijke idee na
meer dan 19 eeuwen in onzen tijd nog leeft, en mag déze
op dezen langen weg schijnbaar of feitelijk in kracht hebben afgenomen, onze onbeschrijfelijk harde tijd zoude
wel eens kunnen leeren, dat dit idee verre van dood is.
Rijkdom kan daartoe medewerken, den mensch op hooger
beschavingspeil te brengen, maar behoeft dit geenszins als
gevolg te hebben. De geschiedenis leert, dat de rijkdom
den ondergang van volkeren als gevolg heeft gehad.
Nakomelingen in den gewonen zin van dit woord heeft
Jezus niet gehad, maar wel millioenen en millioenen geestelijke nakomelingen en hierin ligt, dunkt mijeen krachtig
argument, dat er voor den menschelijken geest geen genen
zijn, en dus ook niet voor de genieën.
De geest is er en openbaart zich in den mensch on.der
de werking vàn het dubbele milieu : het menschelijk
lichaam, én de omstandigheden die voor het dier en de
plant gelden, maar die door den mensch ook kunnen
worden gewijzigd.
Wil men Christus, hem als God beschouwende, als bewijs voor deze opvatting niet laten gelden, dan kan men
daarvoor ook de ideën van menschen inroepen, ,welke op
de eene of andere wijze het wezen van den menschelijken
geest hebben geopenbaard en daarvoor hun leven op het
spel hebben gezet.
Socrates bijv. berokkende zich door zijne pogingen, om
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de Grieken van zijnen tijd tot zelfbewustzijn te brengen»
den dood door den giftbeker.
Maar voorbeelden van personen, die het wezen van den
menschelijken geest hebben geopenbaard, zijn te vinden
onder vertegenwoordigers van de philosophie, van de overige wetenschappen, van de kunst en van den godsdienst;
eene geboorteacte is voor hen wel opgemaakt, maar de
ouders van het geniale van hunnen geest zijn daarin niet
met zekerheid te ontdekken. Zoons en nakomelingen in
de opvolgende generaties van werkelijke genieën zijn heel
dikwijls geen genieën, zelfs soms geen gewoon ontwikkelde
menschen.
Voor den enkeling-mensch is de bereiking van zijn
levensdoel niet mogelijk, samenwerking der enkelingen is
daarvoor een onafwijsbaar vereischte. Er zijn dan ook van
zelf groepen van menschen ontstaan, die zich van de beteekenis van de samenwerking ten volle bewustzijn geworden.
Hoe deze menschengroepen zijn ontstaan en vooral,
waarom zij eenheden vertoonen van zeer verschillenden
aard, van zeer verschillende organisatie, is het onderwerp
van de studie der sociologen.
Het is de philosooph Hegel geweest, die als besten
grondslag voor alle samenwerking de natuurlijke groep van
het gezin noemt. Feitelijk toch bestaat in een geestelijk en
lichamelijk gezond gezin de volkomenste en meest intensief
werkende samenwerking,waarbij de ouders het kind zoodanig
wenschen op te voeden, dat dit het ideaal van het levensdoel kan bereiken.
Het beginsel der samenwerking is dan in de menschenwereld verder doorgedrongen en de eindontwikkçling zijn
de volken, waarvan de organisatie wordt gerepresenteerd
door den Staat.
Is de organisatie volkomen, dan moet zij in overeenstemming zijn met wat de Duitschers discipline noemen,
welk beginsel zij o. a. in hun leger in hpogen graad
hebben gerealiseerd. Dit beginsel komt .hierop neer, dat
elk individu zich volkomen bewust is van het doel, waarnaar bij de organisatie wordt gestreefd, en daarom met
volle toewijding daarvoor zijn krachten geeft.
Niet door dwang maar in vrijheid vervult ieder de taak,
die hem in het geheel van het organisme is toegewezen.
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Bij de organisatie' is verder de arbeidsverdeeiïng zoo
volkomen mogelijk in toepassing te brengen, door aan
ieder die taak toe te wijzen, waarvoor hij berekend is.
ïs het plichtsbesef der individuen krachtig, dan ligtinzulk
eene organisatie een groote kracht.
Het volkomen bereiken van een ideaal isaltijd onmogelijk, gebreken en uitwassen zullen dan ook aan eene zelfs
relatief volkomene organisatie blijven kleven. Vele nietDuitschers houden de toepassing van dit beginsel bij het
Duitsçhe leger voor onuitvoerbaar, tenzij dwang in de plaats
treedt van de vrijheid, waarvan het resultaat dan zoude
zijn wat zij „militarisme" noemen, en wat de vijanden van
Duitschland vertalen door „barbarisme". Dat tot barbarisme
ontaarde militarisme moet nu volgens de laatsten vernietigd
worden. De vernietiging er van zal totaal moeten zijn naar
lichaam en naar geest, — waarna dan hetzelfde beginsel door
de overwinnaars wederom moet worden aangenomen.
Immers de algemeene leuze, ook in de neutrale Staten
is reeds geworden : Organisatie naar Duitsch (Pruisisch)
voorbeeld, met volkomen arbeidsverdeeling, met volkomen
besef van elk individu, dat het op de aan hem toegewezen plaats met volle toewijding heeft te werken.
Vreezen zij, die dezen cirkelgang aanbevelen, niet, dat
hij wederom uitloopt op dwang en barbarisme. En toch
moet het beginsel „discipline'' doordringen in elke organisatie, zal dit meer dan een leeg woord zijn. De vrijheid is een tweesnijdend zwaard, wordt zij niet begrepen,
dan zal ze voeren tot bandeloosheid, wordt zij wel begrepen
dan voert zijtot gezonden gemeenschapszin en tot volkomen
organisatie.
Mag voor het door de organisatie te bereiken doel geen
dwang op de menschen worden uitgeoefend ? Het antwoord
op--.deze vraag is een andere, te weten: is het mogelijk,
alten, die in de organisatie werken, tot het volle bewustzijn van de wenschelijkheid of onontbeerlijkheid van het
doel te brengen?
De ouders worden door den Staat gedwongen, hunne
kinderen op te voeden, en indien zij absoluut niet willen
of niet kunnen hooren, "wordenhun de kinderen afgenomen.
. Er zal misschien- gezegd worden, dat hier de vader
wordt gestraft om het kind te behouden; ' c ;: ;' L
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Het doel van de legerorganisatie is, het volk te behouden ook al ishet onvermijdelijk, den soldaat te dwingen,
die niet begrijpen kan of wil.
Wij moeten niet met woorden spelen, anders worden
zij tot wangedrochten. Discipline is de realisatie van het
begrip Orde, een heel algemeen geldend begrip, en in
dezen zin eene onvermijdelijkheid.
In eene volkomene organisatie moet volkomen orde
zijn.
Orde is niet in strijd met vrijheid, integendeel. Is elk
medewerkend lid zich van het door de organisatie te bereiken doel bewust geworden, dan neemt het in het geheel
uit vrijen wil de plaats in, die het bij volkomen arbeidsverdeling toekomt en wordt aangewezen voor het te
bereiken resultaat, zijn vrijheidsgevoel erkent hierin het
recht van de orde.
Of de opvatting van de Duitschers nu juist is, dat zij
een leger noodig hebben, om hun recht van bestaan te
kunnen handhaven, wanneer hun dat zou worden betwist,
heb ik hier niet te beslissen.
Is dit echter de overtuiging van het Duitsche volk, dan
wordt het begrijpelijk, dat het zijn leger, dat de kracht
uitmaakt van zijn eventueel verweer, zoovolkomen mogelijk
organiseert, waarbij de discipline zoo,ver mogelijk is doorgevoerd.
Dat de beteekenis van de discipline door de Duitschers
in 't algemeen geheel wordt begrepen, blijkt uit het feit,
dat dadelijk bij het begin van den oorlog de Duitschers
met stellig weinige uitzonderingen zich vrijwillig aanboden
voor den dienst in het leger.
Men spele ook hier niet gedachtenloos met woorden en
zegge niet, dat een Duitscher zich van het vrijheidsbegrip
'nooit bewust kan worden, omdat bij hem het begrip vrijheid zich tot het begrip dwang heeft vervormd, en; dat
dit dwangbegrip hem noodzaakt, zijn leven aan te bieden
en zoo noodig op te offeren voor zijn staatsidee.
Het doel der organisatie kan zeer verschillend zijn, wat
ik slechts door enkele voorbeelden behoef toe te lichten.
Het kan bijv. zijn: gemeenschappelijke inkoop van goederen voor verbruik, gemeenschappelijke verkoop van
goederen, samenwerking voor het, verwerken van grond-
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stoffen tot bepaalde producten, arbeidersorganisatie's, organisatie van het onderwijs, en van de rechtspleging,
kerkgenootschappen enz.
De belangrijkste organisatie is natuurlijk die van het
geheele volk inden vorm van den Staat. Deze toch moet niet
alleen het gezonde leven der genoemde afzonderlijke organisatie's mogelijk maken, maar ook een gezond leven en
eene zoo ruim mogelijke ontwikkeling van ieder lid van het
volk.
Gelukkig daarom het volk, dat hiervoor over organisatorische talenten beschikt, want zulke talenten zullen een
duidelijk begrip moeten hebben van het wezen van den
mensch, van de middelen, waardoor de mensch tot volkomen
ontwikkeling is te brengen, om zijn levensdoel te bereiken
en vruchtdragenden arbeid te verrichten, van de wijze hoe
deze middelen op elk tijdstip van de ontwikkeling van het
individu op de meest doeltreffende wijze moeten samenwerken enz.
De arbeidskrachten in deze grootsche organisatie zijn
menschelijke individuen, waarvan elk individu daar moet
worden geplaatst, waar -het voor het te bereiken doel zijn
arbeidskracht met vrucht kan aanwenden. Het doel van
deze organisatie is, de cultuurwaarden, welke het volk
zich als ideaal heeft gesteld, tot volle ontplooiing te brengen.
Onder de volkeren staat dat het hoogste, hetwelk zich
het juiste begrip vormt, welke cultuurwaarden de ware
zijn en deze in een harmonisch verband tot krachtige
ontwikkeling weet te brengen.
Volgens onze opvatting wordt de strijd om het bestaan
bij de planten en dieren gevoerd tusschen rassen, in de
menschenwereld ten slotte tusschen volkeren. Hier treedt
dus het volk in plaats van het ras en het is de vraag of
deze zienswijze in alle opzichten juist is?
Ik kan deze vraag slechtsstellen, haar niet beantwoorden.
Vast staat, dat een volk niet is een zuiver ras, het is
wat het woord feitelijk beteekent, eene populatie, dus een
mengsel van natuurlijke rassen; wat bij de dieren in den
regel ook het geval is.
Het doel van een volk moet dus door zijne organisatie
realiseerbaar zijn, hoewel dit bestaat uit meerdere rassen.
Verscheiden rassen vormen grootere groepen, die soorten
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worden genoemd, en nu doet zich de vraag voor, of rassen
van verschillende menschensoorten ook een gezond volk
kunnen vormen, of zij dus tot ééne organisatie werkelijk
doeltreffend kunnen samengroeien. Ook deze vraag kan
ik alleen stellen en niet beantwoorden. Wel kan ik mijne
bedoeling toelichten.
s
De volken met witte huidskleur, hebben zich op het
standpunt gesteld, dat zij in het bezit zijn van de warecultuurwaarden, terwijl dit met volken van andere huidskleur
niet het geval is,zoodat deze onbeschaafde volkeren worden
genoemd. Hieruit hebben de eerste voor zich het recht
afgeleid, dat leden van een volk met witte huidskleur in
het land van elk onbeschaafd volk mogen indringen.
In de meeste gevallen werd begonnen, met het laatste
handel te drijven, dan werd land van hun voor nederzettingen en ten slotte dikwijls het geheele land in bezit
genomen.
Het doel van deze kolonisatie was, zich met de producten van het land, waartoe vooral ook edele metalen behoorden, te verrijken en verder zich rijkdom te verwerven
door gebruikmaking van de goedkoope arbeidskracht der
inboorlingen, en ten slotte om de onbeschaafde volkeren
tot beschaafde te maken.
De ,voor ons belangrijke vraag is nu, of het volk met
de witte huidskleur zich met de inboorlingen dezer landen
zoodanig heeft vereenigd, dat daardoor een organisch geheel is ontstaan.
In dit verband isopmerkelijk, dat de beschaafde volkeren
er weinig of in 't geheel niet op gesteld zijn, dat er huwelijken tusschen leden van hun volk met de inboorlingen
worden gesloten, bastaardeering achten zij in den regel
ongewenscht. De kracht, waarmede leden der koloniseerende volkeren zich tegen bastaardeering verzetten, isverschillend; in de Zuid-Afrikaansche republieken wilmen van
huwelijken met inboorlingen volstrekt niets weten.
Men moet dus aannemen, dat de leden van de geannexeerde volkeren buiten staat zijn, de ideeën der koloniseerende te begrijpen of te waardeeren, en dat de bastaardeering voor het overheerschende volk wordt geacht, gevaarlijk te zijn.
Het blijft om deze reden, dunkt mij, twijfelachtig, of de
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Engelsche kolonieën hunne strijdkrachten aan Engeland
aanbieden uit liefde dan wel uit vrees .voor de macht, die
Engeland bezit en zoo noodig ook zal laten voelen, óf
uit eigenbelang. Is hier werkelijk liefde de reden, dan zijn
de inboorlingen tot het bewustzijn gekomen van de geestelijke superioriteit van het Engelsche volk en erkennen
het recht van dit laatste, de kolonie te beheerschen; zij
erkennen daarmede de macht van het recht, dat machten
recht hier dus samenvallen.
Hoe moeilijk het overnemen van eene idee is, bewijzen
de Joden. Een groot aantal van hén is blijkbaar niet in
staat, de Christelijke idee tot de hunne te maken en zoo
moeten zij in meerdere of mindere mate het lijden dragen
voor het vasthouden aan hun volk.
De strijd om het geestelijk bestaan blijkt bij de Joden
dikwijls buitengewoon hardnekkig te zijn en de liefde der
Christenen is geenszins altijd krachtig genoeg, om dit leed
der Joden te verzachten of geheel te doen ophouden.
Een ander treffend voorbeeld levert Noord-Amerika. Het
Amerikaansche volk is een mengsel van zeer verschillende
volkeren en daarmede van een groot aantal verschillende
rassen. Dat deze rassen tot eene eenheid zullen kunnen
samengroeien, mag worden toegegeven, maar ofeen samengroeien van het negerras met de blanken door de Amerikanen wenschelijk wordt geacht, is aan sterken twijfel
onderhevig. In haast alle Staten worden huwelijken tusschen blanken en negers niet geduld.
De westelijke Staten van Noord-Amerika zijn er niet op
gesteld, dat Japansche landverhuizers zich daar vestigen,
hoewel gebleken is, dat het Japansche volk buitengewoon
snel heeft geleerd, de middelen te gebruiken, die in de
Staten van Europa de materieele bestaansvoorwaarden zoo
krachtig hebben verbeterd.
Uit deze voorbeelden blijkt in elk geval, dat verscheidene,
soms vele rassen in eene organisatie tot een- volk kunnen
samengroeien, maar dat dit niet met alle menschenrassen
even gemakkelijk gaat, aangenomen dat het mogelijk is.
De studie, dóór. wejke omstandigheden de samengroeiing
van rassen tot een bepaald volk tot stand is gekomen, is
stellig van het hoogste belang. Immers het blijkt, dat
volkeren zijn ontstaan, waarvan elk volk zijn eigen karakter

2 21

heeft, dat van het karakter van anderen meer of minder
sterk verschilt.
*
Dat evenals bij de verschillende karakters der individuen
hier het milieu hetzij de eenigste hetzij de hoofdoorzaak
moet zijn, is aan geen twijfel onderhevig. Hoe dit milieu
echter bij de vorming van elk volk gewerkt heeft, is
moeilijker te beslissen en wel om de volgende reden.
Bij planten spreken wij van landrassen. Deze zijn populaties, dus evenals bij volkeren mengsels van rassen.
Nu dragen dergelijke landrassen een bijzonder karakter,
wat ik aan een voorbeeld kan toelichten.
De zoogenaamde Geldersche tarwe is zulk een landras.
Daarin komen wel zooals door onderzoek gebleken is, een
groot aantal afzonderlijke rassen voor, maar alle deze rassen
hebben, hoewel zijonderling inraseigenschappen verschillen^
toch wederom een groote overeenkomst.
Zij zijn betrekkelijk zeer wintervast, kunnen dus winters
doorstaan, waarbij andere tarwërassen te gronde gaan, het
zaad geeft meel van goede kwaliteit, zij geven een betrekkelijk kleinen zaadoögst, de bouw van de aar is eene
eigenaardige en de bouw van de geheele plant vertoont
bij de verschillende rassen veel overeenkomst.
Door de groote overeenkomst in eigenschappen verkrijgt
men dus den indruk, dat alle deze rassen gestempeld zijn
door de bijzondere omstandigheden, waaronder zij sedert
jaar en dag zijn gegroeid.
Wordt aangenomen, dat het aantalrassen van dit landras,
dus van deze populatie, oorspronkelijk veelgrooterisgeweest,
dan zijn tengevolge van de door de natuur zelve toegepaste
selectie alle winterzwakke rassen daarvan in den loop der
tijden vernietigd, en is een aantal rassen overgebleven,
die in den strijd om het bestaan elkaar niet volkomen
vernietigen, omdat de groeiomstandigheden in de Betuwe
van die in andere streken van Nederland wel sterk verschillen, maar op verschillende plaatsen toch nog zooveel
uiteenloopen, dat het eene ras op deze»het andere op een
andere plaats de sterkste blijkt te zijn.
Mengt men nu onder het zaaizaad van de Geldersche
tarwe bijv. zäad van Wilhelmina- en Essextarwe, dan
zullen de planten dezer laatste rassen eenen strijd om het
bestaan met de planten van de rasserigroep der Gelder-
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sehe tarwe te voeren hebben, die zich voortzet in de volgende jaren, indien het van alle planten geoogste zaad
jaar in jaar uit wordt uitgezaaid .op Gelderschen kleigrond.
De ervaring heeft geleerd, dat in dezen strijd de Wilhelmina- en Essextarwe het geheel afleggen. Zullen Wilhelmina en Essextarwe op den kleigrond in Gelderland
verbouwd worden, dan moet uitsluitend van deze rassen
uitgezaaid en toevallige bijmenging van Geldersche tarwe
vernietigd worden.
Een ander voorbeeld om aan te toonen, dat geheele
groepen van planten in gemeenschap en vrede kunnen
leven is een zoogenaamd gemengd bestand.
Op een stuk grasland staan geslachten uit zeer verscheidene families door elkaar, dus bijv. verscheiden soorten
uit de familie der grassen, uit de familie der vlinderbloemigen
(klavers, wikken enz.), uit de familie der samengesteld bloemigen (paardenbloem) enz. enz. Zaait men nu in zulk een
gemengd bestand bijv. zaad van onze cultuurgewassen als
tarwe, rogge, of gerst .uit, dan gaan zij in den strijd om
het bestaan te gronde. Dit zal op een bepaald grasland
bijv. ook het geval zijn met lupinen, spurrie, vogelpootje enz.
Deze voorbeelden toönen aan, dat in de natuur op een
bepaalden grond in eene bepaalde streek zelfs geslachten
van zeer verschillende families bij elkaar kunnen staan,
die echter somsandere families niet inzich opnemen enindien
de laatste er trachten in te dringen, deze in den loop der
jaren vernietigen. Zij toonen echter ook aan, dat in een
gecultiveerd en door den mensch verbouwd landras, waarin
verschillende rassen van een geslacht (hier tarwe) in vrede
samengroeien, andere rassen van hetzelfde soort niet
worden geduld, en ten slotte dat de mensch in staat is,
één enkel ras van tarwe te doen zegevieren over alle
andere rassen van dit geslacht ; dat de mensch heerschzuchtig en tot zekere grens heerscher is over de natuur.
Wat voor het plantenrijk geldt, is ook geldig voor het
dierenrijk. In een »bepaalde streek kunnen ook dieren uit
zeer verschillende groepen bij elkaar leven, maar boschduiven kunnen niet in 't water leven, vele in de tropen
levende dierengroepen niet in het gematigde, nog veel
minder in het subarctische of arctische klimaat.
Waren menschen slechts dieren, dan konden wij deze
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lijn doortrekken, maar menschen zijn denkendeorganismen,
zij brengen in deze orde van zaken verandering en scheppen
eene geheel nieuwe orde, waarin de wilvan den denkenden
mensch den scepter zwaait.
Keeren wij na deze uitwijding weer terug tot de menschengroepen, dan is stellig de studie van groot belang,
hoe de wilde volkeren hun bepaalde typen hebben verkregen en hoe zij over de aarde zijn verdeeld, omdat
hierbij de uitwendige invloeden als klimaat, grond en ligging eene groote, rol moeten hebben gespeeld. Belangwekkend is verder, welke cultuurwaarden aan hun geestelijk leven ten gronslag liggen en hoever hunne ontwikkeling
is voortgeschreden.
Ons interesseeren hier echter vooral die volkeren, welke
met het volk, waartoe wij behooren, in cultuur veel overeenkomst hebben, maar toch een eigen volkskarakter
bezitten.
De mensch bezit de macht, de door de natuur gegeven
omstandigheden zoodanig te veranderen, dat deze het volk
in staat stellen, zich op eene bepaalde plaats te ontwikkelen en in de behoeften ook van de toenemende bevolking te voorzien.
Met deze veranderingen der natuur ondergaat ook het
lichaam van den mensch wijzigingen. Maar de heerschapij,
althans van een geheel volk over de natuur heeft eene grens.
Een volk kan het tropische klimaat niet veranderen in
een gematigd of arctisch klimaat, het kan kleigrond niet
omkneeden tot zandgrond. En zoo blijft de natuur haar
stempel drukken op het lichaam en den geest van de
menschen in verschillende landen, en geeft mede aan verschillende volkeren een verschillend karakter.
Nu heeft vooral het klimaat, maar ook de aard van den
grond als gevolg van diens formatie voor uitgestrekte landstreken soms een groote overeenkomst, zoodat men zoude
kutanen verwachten, i,dat hier een enkel volkstype zoude zijn
ontstaan, dat slechtsnóg zou bestaan uit verschillende karakters van individuen, versmolten tot een enkel volk. Echter
ook onder zulke, veel overeenkomst hebbende omstandigheden ontstaan dikwijls afzonderlijke volkeren, wier karakter
door de natuur, waarin zij tot ontwikkeling zijn gekomen,
is gestempeld. Zoo zijn er volkeren ontstaan in de berg-
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strekçn en-, in de 'vlakten, langs de zeekusten en in bét:
vastelandsklimaat.
Zoo blijkt de geest; die eene eenheid vormt met het
lichaam, verbonden te zijn met de natuur, die op de ontwikkeling van het lichaam en daardoor mede op die van
den geest zich doet gelden.,
De vraag, hoe groot de invloed van de natuur is op de
vorming van het karakter van den mensch en van de
volkeren, is een zeer moeilijk op te lossen probleem.
De hoofdfactor voor de vorming van het karakter der
volkeren is zonder twijfel de geest. Hoe machtig dezezich
hierbij doet gelden, zullen wij aan enkele voorbeelden
hebben toe te lichten.
In denjeugdtijd van de menschengfoepen zijn de menschen
hulpeloos, de storende en vernietiging brengende machten
der natuur doen zich daarom sterk gevoelen. De phantasie
maakt van deze machten levende wezens, die de mensch
vreest of bemint, naar gelang de natuurkrachten weldadig of
noodlottig werken. De natuurkrachten worden bovenzinnelijke wezens en zoo ontwikkelt zich bij de volken allengs
het geloof in het bovenzinnelijke en in het leven hiernamaals.
Het geloof heeft zijne macht over de menschen gehouden
tegenover het weten, welk laatste zichbij de cultuurvolkeren
meer en meer heeft ontwikkeld. De strijd tusschen het
geloof en het weten is een lange, eeuwen durende strijd
geweest en is nog niet uitgestreden; waarbij niet alleen
met geestelijke, maar ook met het leven vernietigende
wapens en martelwerktuigen is gestreden.
Het ware geloof is absoluut weten en is het eeuwige
leven, het is daarom een geweldige kracht tegenover het
weten, dat wel niet het geloof, maar het een of andere
bepaalde geloof ondermijnt, en hierdoor den gelovigen
mensch de waarde van zijn leven dreigt te ontnemen.
Het weten tenslotte kan van zijnen kant niet bestaan
zonder geloof aan zich zelf, dat is het geloof, dat de
menschelijke geest het wezen, düs het ware der. dingen
openbaart. Daardoor oefent het weten eenë vernietigende
kritiek uit op eiken anderen geloofsinhoud en dringt zijn
geloof den mensch met kracht op en slaat alleafgoden stuk.
Een. ander feit, wat de macht van den geest doet zien
bij de karaktervorming van volkeren, is de strijd van
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Christus met den Joodschen priester! De cultuurwaarde,
die bij het Joodsche volk voor zijne ontwikkeling geheel
op den voorgrond stond, was het recht. Het wasde macht,
die het kwaad wist te treffen ; de mënsch, die den zondaar
tot zich riep en hem den hemel beloofde, was de vernietiger van het recht.
De Joodsche God was slechts rechtvaardig en de réchter
op aarde kende geene genade voor den rechtsschenner.
Deze eenzijdigheid van cultuurwaarde was gedurende
zijnen ontwikkelingsgang in dit volk zoodanig ingeworteld,
dat het met geen andere cultuurwaarde in evenwicht was
te brengen. Zij gaf den priester van het recht eene macht,
die misschien voor de macht van den Roomschen priester
niet onderdeed.
•
Het recht is ook heden de leuze van de geallieerden
in den reusachtigen volkerenstrijd en kan met de liefde
ook thans niet in evenwicht komen.
Voordat wij nu de oorzaken van den strijd om het bestaan bij de volkeren nader bespreken, moge hier nog eene
algemeene opmerking voorafgaan, die het hier besprokene
in zekere mate resumeert.
De wereld bestaat en de vraag hoe zij is ontstaan, is
een wereldraadsel, waarvan de oplossing mij toeschijnt, geen
groote waarde te hebben.
Het is moeilijk aantenemen, dat de oneindige wereld plotseling bij toeval in het oneindig ledige is gevallen en dit
oneindig ledige heeft gevuld.
De vraag hoe de wereld is ontstaan, laten de meeste
mannen der wetenschap daarom ook liggen en wijden hun geheele kracht aan hare verschijnselen en aan het evolutieproces
in de wereld. Dit is de eeuwige verandering, die ons de
verschijnselen doet zien. In deze verandering heerscht de
absolute wet, geen deel dér wereld gaat voor goed verloren
evenmin als energie; de wet der noodzakelijkheid is eene
andere uitdrukking voor de absolute orde. Toeval isin de
wereldorde uitgesloten en wórdt door den mensch alleen
aangenomen, wanneer hij de werking dezer wereldorde niet
kan zien noch bepalen.
De wereld bestaat uit eenheden, die grooter en kleiner
zijn; het wereldwonder is, dat zelfs de totheden bepaalde
kleinste eenheid, het atoom, nog eenen grootschen won-
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derbouw heeft. Die kleinste eenheden groepeeren zich
volgens de wet der orde tot grootere, alle blijken tevens
veelheden te zijn, want elke eenheid vertoont ons hare
verschillende eigenschappen.
Alleen de mensch brengt in deze wereldorde althans
schijnbaar wanorde en verwarring. Hij isvan den macrocosmos het spiegelbeeld, dat zichinhet bewustzijn manifesteert.
Op een der lichamen van den macrocosmos, de aarde
geplaatst, brengt hij in de oppervlakte daarvan veranderingen, bezet deze met planten en dieren naar zijne keuze
en schept zich de voorwaarden voor zijne eigene ontwikkeling, die hem in staat stelt, zich te leeren kennen, den
macrocosmos te doorgronden en te begrijpen, en de harmonie welke daarin heerscht uit te beelden in zijne kunstvoorwerpen. Hij brengt zoodoende zijnen geest tot ontwikkeling en begrijpt daardoor, dat de wanorde, die hij
in de wereld brengt, in de wereldorde als plan is opgenomen, om hem dit plan te doen begrijpen.
Hij komt tot het bewustzijn, dat de menschelijke geest
is de openbaring van het wezen, van het wareder dingen.
En zoo zal de menschelijke geest ook de oorzaak van
den strijd om het bestaan in de menschenwereld kunnen
vinden en daarmede de oorzaak van den thans heerschenden oorlog kunnen opsporen, welke millioenen menschenlevens met alie wapens, die de menschelijke geest slechts
kaa bedenken, vernietigt.
De genieën, de groote denkers, zijn de wegwijzers en
wegbereiders der volken. Voor de hoogst ontwikkelde
volken van Europa hebben zij als•ideaal, wat deze moeten
trachten te verwezenlijken, de ware cultuurwaarden ontdekt,
welke het wezen van den menschelijken .geest openbaren.
Deze zijn de.ware, omdat de wetenschap ons het wezen
der dingen doet zien en begrijpen en ons zelf als de uitverkoren organismen, welke het wezen van den menschelijken geest hebben te openbaren; omdat de kunst ons
het wezen van het leven in de natuur openbaart, waardoor de kleinste eenheden zich groepeeren tot grootere
geheelen, die in hun harmonischen bouw de hoogste kunstgewrochten zijn en ons leeren, dat het schoonheidsbegrip
in den wereld-bouw is verwezenlijkt, omdat de godsdienst
ons geeft het geloof in het eeuwig zijn van den tot vol-
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komenheid ontwikkelden menschelijken geest en ons doordringt van de beteekenis van ons eigen leven.
Ons leven toch is de arbeid, dien wij hebben te verrichten, om aan ons zelf te openbaren, dat de eeuwig
zijnde menschelijke geest niet is een dood vormbegrip,
maar een begrip, dat zich in zijn werken realiseert.
Zal de mensch de cultuurwaarden tot ontwikkeling brengen, dan is daarvoor de vrijheid van het individu de
onontbeerlijke voorwaarde, zoodat elk individu het recht
voor deze vrijheid voor zich op kan eischen.
De strijd om het bestaan in de menschenwereld is een
geestelijke slrifd, die ontspringt uit het feit of uit de vrees,
dat de voorwaarden voor de ontwikkeling van den menschelijken geest en voor zijnen geestesarbeid niet ten volle
voorhanden zijn, zoodat de mensch deze voor zich tracht
te' veroveren. Hoewel deze conclusie uit het,voorafgaande
van zelf volgt, zullen wij haar toch door enkele voorbeelden
nog duidelijker in 't licht moeten stellen.
De strijd om het bestaan begint met den strijd met
de natuur, welke de mensch tracht te beheerschen, om
daardoor de voorwaarden voor de ontwikkeling en het
onderhoud van zijn lichaam te scheppen. Th. R. Malthus
was de meening toegedaan, dat de vermeerdering van het
aantal menschen noodzakelijk eene grens moet bereiken,
waarbij voldoende levensvoorwaarden bij verdere vermeerdering, niet meer tot stand kunnen worden gebracht. Of
Malthus gelijk heeft, moet de toekomst leeren. Tot nu
toe zijn de levensvoorwaarden voor de menschen althans
in de Europeesche Staten niettegenstaande de sterke toename van hunne bevolking voortdurend gunstiger geworden,
waarbij komt, dat de relatieve toename van de bevolking
in deze Staten in den laatsten tijd minder groot is geworden ; er is dus van zelf een factor opgetreden, die, de
vermeerdering van het aantal menschen en de levensvoorwaarden in evenwicht houdt.
De omgekeerde meening van Malthus heb ik Wel van
den heer Troelstra gehoord, en deze wordt zonder twijfel
door vele sociaal-democraten gedeeld. Zij komt hierof>
neer, dat de voor de ontwikkeling en het onderhoud der
menschen vereischte stoffelijke goederen in overvloed voorhanden zijn, zoodat uitsluitend de slechte verdeelihg dezer
15
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goederen daaraan schuld is,dat een grootdeel der leden van
het volkvan dezegoederen nietruim genoeg wordt voorzien;
- Immers bestond, zoo redeneeren de sociaal-democraten
-verder, de .overtuiging, dat voor het krachtig lichamelijk
leven der individuen de vereischte goederen werkelijk ontbraken, dan zou zich onmiddelijk een groot aantal ondernemers er op toeleggen, de productiviteit van den grond,
welke deze goederen in de eerste plaats moet leveren, te
verhoogen. Met andere woorden : Er zullen steeds genieën
en talenten beschikbaar zijn, welke de middelen weten
aan te wijzen, waardoor de productenmassa van den grond
voldoende kan worden vergroot.
Ook ten aanzien van deze meening moet de toekomst
leeren of zij juist is of niet, of dus het aantal van groote
en kleine genieën evenredig met de bevolking toeneemt.
Vrees noch hoop kunnen hier helpen, de arbeid van groote
geesten bepaalt het resultaat.
Feitelijk slaagt de mensch er niet altijd in, de natuur
te dwingen, hem het verlangde te leveren. Ik heb in de
jaren tusschen i860 en '70 in het land der Masursche
meren een tijdlang een hongersnood bijgewoond, welke
het gevolg was van misgewasgedurende opvolgendejarem
De gevolgen hiervan waren niet voldoende voorzien, en
zoo steeg de nood hoog. Ten bewijze hiervan kan ik
aanvoeren, dat ik zelf, met 7 wagens, elk met 4 paarden
bespannen 3 dagen lang de omstreken der boerderij op
zelfs grooten afstand heb doorkruist, om zaaizaad en pootgoed voor den voorjaarszaai te koopen, maar zonder eenig
resultaat.
De boeren gingen tot op een zeerklein aantal te gronde,
hoewel het Rijk te hulp kwam, maar te laat en mede
wegens slechte en. onvoldoende verkeerswegen in ontoereikende matei
De aarde is een stuk van de. natuur, die aan de wet
der noodzakelijkheid gehoorzaamt en zij voelt niet, hoe
onmenschélijk het is, den mensch te doen verhongeren.
Dat de mensch, die over de vrijheid beschikt, dit strijdmiddel in den wortelstrijd der volkeren van de natuur
overneemt, zou de natuur, indien zij denken kon,'wel
moeilijk kunnen begrijpen.
Misschien wordt als verzachtende: omstandigheid aan-
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gevoerd, dät bij het uithongeren toch altijd' nog een'
deel van de bevolking zal overblijven, die zich aan den»
vijand overgeeft, omdat de moreele kracht door den honger
wordt verzwakt, want in den mensch is lichaam en geest
eene eenheid.
Naast misgewas op groote schaal zijn er andere machten
in de natuur, over welke de mensch niet altijd of in 't geheel nier meester kan worden, zooals eruptie's van vulkanen,
aardbevingen, orkanen en ook overstroomingen.
In den strijd om het bestaan van mensch tegen mensch
kan deze zich voordoen tusschen twee individuen, tusschen
menschengroepen van een volk en tusschen volkeren.
Ook hier is de strijd steeds een geestelijke, en hij kan
of uitsluitend gevoerd worden met geestelijke wapenen, dus
met het woord of de pen en is dan nuttig, of met meerof mindere krachtige vernietigingsmiddelen.
De strijd op '• leven en dood tusschen twee individuen
zal in den regel voor een volk van geringe beteekenis<
zijn, althans in onzen tijd.
De oorzaak van den strijd is meestal een sterk gekrenkt
eergevoel, zoodat de strijdenden willen b«wijzen, dat hun
eer hun meer waard is, dan het leven. Het feit, waardoor
zij zich in hunne eer gekrenkt gevoelen, wenschen zij noch
aan den rechter noch aan eenen eereraad bekend te maken.
Van een geheel ander karakter, dan de strijd tusschen
individuen, is die tusschen groepen van menschen van een
volk onderling, niaar vooral van menschengroepen van een•
volk tegen den Staat. Wordt deze strijd uitsluitend met
geestelijke wapenen gevoerd, dan kan het resultaat daarvan vooruitgang van de ontwikkeling van het volk zijn.
De. oorzaak van zulken strijd is ook wederom een
geestelijke, de idee namelijk, dat de' organisatie van den
Staat de schuld draagt, dat. de voorwaarden voor een
krachtig en gezond leven aan de betreffende groep worden
onthouden, terwijl andere groepen van het volk in ruime,
soms zeer.< ruime mate .daarover beschikken. Dat deze
strijd ook een strijd op leven en dood kan worden, bewijzen de revolutionaire arbeidersopstanden in Rusland,,
die: geweldige menschenoffers hebben geeischt.
Een .ander voorbeeld is de Fransche revolutie. Begonnen,
om het idee vrijheid, gelijkheid en broederschap bij het
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Fransche volk te realiseeren, is de strijd ontaard, omdat
de liefde, welke de broederschap moest brengen, niet
sterk genoeg bleek te zijn, en zoo bracht de Revolutie
in plaats .van de gelijkheid de valbijl, een egaliseeringsmiddel, dat vernietigend werkte in plaats van opbouwend.
Was in den bloedigen tijd niet het genie van een
Napoleon opgetreden, dan is niet te zeggen, wat uit dit
volk zoude zijn geworden. Deze bracht den strijd in"het
and over naar andere landen, waar het ééne groote
Fransche volk overwinnaar werd over de vele kleine
Duitsche Staten, welke laatste het nationaliteitsprincipe
huldigende, de gevaren van het verbrokkeld zijn van hun
gemeenschappelijk land niet hadden ingezien. Zoo werd
het genie de redder van Frankrijk en tegen zijnen wilde
grondlegger van de realiseering van het beginsel der
gezonde samenwerking bij de Duitsche Staten, waardoor
de Franschen naar hunne eigen grenzen werden teruggedrongen. Dit beginsel der samenwerking heeft doorgewerkt, en heeft geleidelijk het krachtige Duitsche volk
tot stand gebracht. Zoo gaat de geschiedenis ook over
de hoofden van genieën heen haar eigen weg.
Het is de tot nu toe regelmatig voortgaande strijd om
de macht, en dit karakter zal elke strijd tusschen volkeren
ook in de toekomst zonder twijfel blijven dragen.
Wanneer de strijdende volkeren aan de wereld verkondigen dat zij strijden voor vrijheid en recht of voor
de cultuur, dan zijn dit volgens mijne zienswijze geenszins
geheel valsche leuzen. Het zijn de werkelijke ideën,
waarvoor de leden van het volk in hartstocht geraken en
waarvoor zij hun leven in de waagschaal stellen. Slechts
werkelijke cultuurwaarden kunnen den geest van een volk
bezielen. Het is de vrees, dat aan het volk de hun heilige
cultuurwaarden zullen worden ontnomen.
Maar de strijd om de cultuurwaarden is tevens een
strijd om de macht. Want de cultuurwaarden van elk volk
zijn [geen doode vormbegrippen, maar zij zijn drijfkrachten, die de ontwikkeling van het volk beheerschen.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het
volk in het bezit zijn van de goederen, welke voor het
onderhoud van het lichaam, en tevens van de middelen,
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welke voor de voeding van den geest, voor alle zijne
leden onontbeerlijk zijn.
Het volk moet dus zoowel over de krachten kunnen
beschikken, welke de stoffelijke goederen voortbrengen,
of deze uit het buitenland aanvoeren, alsook over de
krachten, welke voor het onderwijs, de rechtspleging, de
beoefening der wetenschap enz. zorg dragen.
De vrees, dat aan een volk de mogelijkheid wordt ontnomen, om de goederen en krachten voor het leven eii
de ontwikkeling van zijne leden ter beschikking te kunnen
stellen, of de vrees, dat voor eene toenemende bevolking
de levensvoorwaarden zullen ontbreken, drijft de volken
in den strijd om het bestaan.
Het volk, dat zulk eene mogelijkheid met absolute
zekerheid ziet aankomen, tracht de macht, welke de bereiking van zijn levensdoel in den weg staat, te weerstaan
en te overwinnen, en zoo wordt de strijd voor de cultuurwaarden onafwendbaar een strijd om de macht.
Hoewel mijne opvatting over de oorzaak van den tegenwoordigen oorlog niet in alle opzichten juist behoeft te
zijn, omdat ik geen geschiedkundige ben, wil ik deze hier
toch neerschrijven, om te doen zien, dat de strijd om het
bestaan voor de cultuurwaarden der volkeren inderdaad
is een strijd om de macht.
Yan de geallieerden — Engeland, Frankrijk, Rusland en
Italië — is Engeland niet alleen de machtigste Staat, maar
ook de drijfkracht in dezen oorlog.
Zijne werkelijk geweldige macht heeft Engeland zich
in den loop der geschiedenis verworven, omdat het in den
strijd met de Europeesche zeemogendheden steeds overwinnaar is gebleven. Engeland kon de heerscheres van de
zee worden door de buitengewoon gunstige ligging en de
grootte van zijn land, dat als eiland aan alle kanten van de
zee omspoeld wordt.
Na het verslaan van alle zijne tegenstanders ter zee
was Engeland de grootste zeemogendheid, maar moest
ook zorgen, dit te blijven voor de toekomst. Het moest
nooit kunnen worden uitgehongerd en het moest daarom
volgens zijne idee ook nooit op zee kunnen worden verslagen door eene combinatie van de tweede en derde
rangs zeemogendheden.

»
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'Daarvoor moest het zich in het bezit stellen van eene
oppermachtige oorlogsvloot, het moest tevens in 't bezit
zijn vàn eene "industrie, die het in staat stelde, zich van
eene groote massa producten van den grond uit andere
landen te voorzien voor zijne bevolking, die allengs veel
gropter werd, dan het land kon voeden en kleeden. Hoe
grooter de bevolking werd, des te sterker werd het
land, maar des te zekerder moest Engeland volgens de
meening van het volk ook van zijne absolute macht ter zee
verzekerd zijn.
Was zijne industrie en zijn bergbouw een' machtige
factor voor zijnen handel, deze kon eveneens gevoed worden door een groot bezit van edele metalen.
Voor de verzekering van zijnen handel moest Engeland
zorgen en zorgde het mede door kolonieën, welke het in alle
werelddeelen heeft verworven, en die hare hulpmiddelen
en hulpkrachten in den tegenwoordigen oorlog mede ter
beschikking stellen.
Eene bedreiging van Engelands macht waren de vastelandsmogendhéden, die voor Engeland zonder twijfel gevaarlijk konden worden, indien zij samen één verbond
sloten, welk verbond eene geweldige kracht zoude kunnen
ontwikkelen, indien Rusland zich daarbij mocht aansluiten.
Hierin lag natuurlijk wederom een reden voor Engeland,
om op alle zeeën van Europa de baas te worden endoor
zijne machtige vloot die der overige Europeesche mogendheden op elk deel dezer zeeën en meren eventueel lam te
kunnen leggen.
Engeland ontplooide in den tegenwoordigen oorlog zijn
vaandel, waarop stond „vrijheid'' en „recht' voor Engeland
en voor alle overige volkeren, vrijheid en recht voor elk
volk, om zich zijn eigene cultuurwaarden te kiezen en zijn
eigen karakter te ontwikkelen, — want hoe meer karakters
van volken, hoe mooier de wereld.
Maar onder de zeemogendheden was Engeland het
machtigste en daarom moest zijne vrijheid volkomen zijn,
en zijn recht het recht op de zee. Het door Engeland op
den voorgrond gestelde nationaliteitsprincipe in dezen oorlog
verkrijgt een sterken bijsmaak, omdat het zich aan dit
principe inzijne vroegere oorlogen niet heeft gestoord, en dit
beginsel door Engeland werd verzaakt tegenover Egypte
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en vooral tegenover de Zuid-Afrikaanschë republieken-. Toen
deze laatsten volgens het beginsel van de vrijheid hun eigen
karakter als volk wilden behouden en ontwikkelen, en daarbij
-in botsing kwamen met Engelands belangen, ontbrandde er
een oorlog ' op Teven en. dood, waarbij Engeland gebruik
maakte van elk wapen, om zijn doel te bereiken. Engeland was overtuigd, dat het nietanders konhandelen, omdat
anders zijne oppermacht aan het wankelen had kunnen
komen. Er kwam bij, dat Zuid-Afrika zeer rijk was aan
edele metalen, waardver een groot handelsvolk ook in
vredestijd in ruime mate moet kunnen beschikken, maar
waarvan de waarde vooral in dezen oorlog is gebleken en
welke voor Engeland het middel zijn, om niet alleen zijn
leger ën zijne vloot te onderhouden, maar ook zijne
bondgenooten aan zich te verbinden.
Dat Engeland in dezen reuzenoorlog van al zijne kolonieën hulp verkrijgt, is niet te verwonderen, want het
machtigste handelsvolk biedt voor de eigen belangen der
kolonieën groote voordeden, waarbij komt, dat door dezen
steun aan het moederland, de beteekenis van de kolonieën
in een helder licht wordt gesteld, en aan de laatste het
recht geeft, om na het sluiten van de vrede groote
vrijheid voor .eigen ontwikkeling van het moederland te
eischen.
Dit vooruitzicht verklaart ook de bereidwilligheid van
Ierland, om zijne mannen in grooten getale aan Engeland
aan te bieden.
Dat Engeland tegenover de kolonieën liberaal is en dit
vooral is tegenover Canada, Australie en Zuid-Afrika, is
begrijpelijk, Engeland zoude zijn prestige in deze kolonieën
op het spel zetten, indien het anders handelde.
Met de liberaliteit tegen het dicht bij Engeland liggende
Ierland behoefde het niet zoo vrijgevig te zijn, zoodat dit
land dan ook onder de Engelsche heerschappij zwaar heeft
gezucht. Het heeft lang geduurd, voordat Engeland tot het
-besefis gekomen, dat het zijn plicht ook,tegenover Ierland
had te doen.
De drijfkracht bij het andere Statenverbond, de zoogenaamde Centralen is Pruisen.
<De' geschiedenis van Pruisen is nog zoo jong, dat zij
.geboekstaafd kon worden, en de geschiedschrijver, daaruit
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kan .putten. Bij het Pruisische volk is de staatsidee het
volkomenst tot verwerkelijking gekomen. De Staat is het
alles organiseerend lichaam voor het volk. Het organiseert
het onderwijs, de rechtspleging, de samenwerking der afzonderlijke eenheden : gemeente, ,,Kreis", provincie in de
eenheid, Staat. Het organiseert de armenzorg, de zorg
van ouden van dagen, de zorg voor de offers van ongevallen enz.
Voor alle eenheden maar vooral voor de groote eenheid,
,,Staat" is het ordenend beginsel de discipline. De samenwerking der individuen evenals de samenwerking der
grootere eenheden moet zooals reeds werd betoogd, beantwoorden aan eene gezonde arbeidsverdeeling. Deze is
hierdoor gekenmerkt, dat ieder individu eene plaats inneemt,
die beantwoordt aan zijne bekwaamheid en dat ieder tevens
zich bewust is van het door de samenwerking te bereiken
doel en daarom zijn plicht doet. De hoogste eischen worden
daarom in Pruisen aan den ambtenaar van den Staat
gesteld ; De Pruisische Staatsambtenaar was niet altijd een
beminnelijk persoon, want de Staat eischte van hem het
hoogste plichtsbesef en de zedelijke kracht, om zijn plicht
te doen, maar betaalde hem slecht. Het was immers een
groot voorrecht, Staatsambtenaar te zijn. Zoo deed de
Staatsambtenaar zijn harden plicht en was daar trotsch op,
maar hij werd wel eens nurks, omdat zijne materieele
levensomstandigheden ongunstig waren, en hij door den
rijken burger soms werd uitgelachen om zijne versleten
jas, of daarop zelfs wel door menig ontwikkelde rijkaard
werd neergezien.
De Pruisische Staatsidee had eenen Staat noodig, zoodat
de idee zich niet alleen kon openbaren, maar ook bewijzen, dat daarin kracht zit. De Staat ismede geworden door
bloed en ijzer in eenen harden strijd, de Staatsidee moest
zich zijnen Staat veroveren in den strijd om het bestaan.
Toen de Pruisische Staat tot voldoende kracht was
gekomen, kwam hij in botsing met Oostenrijk, dat verslagen werd.
De idee discipline had reeds in den Vrijheidsoorlog
tegen Napoleon zijne kracht bewezen, maar bewees die
thans nog eens in hare verwezelijking „den Staat." Vele
neutralen zien in Pruisen den op verovering belusten Staat,

235
en stemmen in met Engeland, dat het Pruisische veroveringsbeginsel moet worden vernietigd. Dit beginsel, en
niet dat van de discipline achten zij belichaamd in het
Pruisische leger en den Pruisischen Staat, het moet vooral
ook daarom worden vernietigd, omdat het Pruisische leger
niet alleen strijdt met het gewone ouderwetsche wapen,
maar met wapens, die de wetenschap heeft bedacht en
die verschikkelijke wonden slaan.
Maar toen Pruisen tot eenen staat was gegroeid, welke
de kracht van de Staatsidee had bewezen, vervormde zich
het veroveringsbeginsel tot het vredebeginsel en de man
die deze gedaanteverwisseling heeft tot stand gebracht,
was Bismark, de man van bloed en ijzer, tevens misschien
de grootste staatsman.
Oostenrijk werd niet vernietigd, maar er werd een vrede
gesloten, waardoor het voor Oostenrijk mogelijk werd, met
zijnen vijand een verbond te sluiten, wat is geschied.
Het Noordduitsche Statenverbond heeft zich geregeld
ontwikkeld. Met de Zuidduitsche Staten isNoord-Duitschland
een verbond geworden na den oorlog tegen Frankrijk.
Men ziet, het veroveringsbeginsel werd het vredesbeginsel,
hetwelk eerst volkomen kon worden na 1870/71.
In den grooten vrijheidsoorlog tegen Napoleon was
wel het beginsel van de discipline althans voor Pruisen
mede de macht, die aan Duitschland de kracht gaf, maar
het resultaat was toch verkregen door hét graf, dat voor
de Fransche legers in Rusland was gegraven, of voor velen
ook niet gegraven, omdat de menschen daarvoor niet te
vinden waren. Met Ruslands hulp en door de samenwerking
van de vele vastelands-Staten en Engeland werd het
groote veldheergenie overwonnen ; het was eene samenwerking van vele eenheden ter bereiking van een slechts één
keer voorkomend doel. Napoleon was verslagen, maar niet
Frankrijk, wat bleek toen Napoleon III wederom de idee
van de suprematie van Frankrijk trachtte te verwezenlijken.
In den oorlog 1870/71 leed Frankrijk de nederlaag door
de kracht der organisatie, die in zich ook bevatte ,,den
schoolmeester," waarom ook wel gezegd werd, dat deze
de overwinning had behaald. Frankijk werd verslagen en
Elsas-Lotharingen door de Duitschers genomen, omdat
een deel daarvan feitelijk Duitsch is, maar ook omdat
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Duitschland aan Frankrijk :de kracht wilde ontnemen,
om .bij elke geschikte gelegenheid den oorlog opnieuw
te beginnen.
Na deze overwinning bestond voor Pruisen alle reden,
om een volk van den vrede te worden, dit begreep de
Duitsche Keizer en hij werd de vredevorst.
Immers er waren in het verbond vereenigd Staten,
welke dezelfde cultuurwaarden vereerden en die zich in het
verbond volkomen onafhankelijk konden gevoelen, omdat
«lke Staat in zijne bestaansvoorwaarden afhankelijk was
van de overige. Pruisen had door het zwaard de Staatsidee tot voldoende macht gebracht, zoodat de weg gebaand
was voor het sluiten van verbonden van Staten langs
vreedzamen weg.
Volgens het beginsel van de discipline drong thans de
organisatie in het Duitsche Rijk door in de wetenschap
en in alle takken van bedrijven vooral in die van de industrie
en van den handel. Kunst en godsdienst zijn in verhouding
tot de krachtsontwikkelirig van de wetenschap, de nijverheid en den handel wel wat ten achter gebleven, maar er
.bestond alle waarschijnlijkheid, dat deze na zekeren tijd
de schade wel zouden hebben ingehaald.
Met de krachtige, haast onstuimige ontwikkeling van
industrie en handel steeg tevens de bevolking, welke
daarin werkte.
Het land moest zijne producten op den markt brengen
en zorgen, dat de Staat zijne kracht niet verloor. Dit
laatste gevaar ontstond, d/>or.dat de menschen uit Duitschland verhuisden naar andere Staten en ook daar krachtigen
arbeid wisten te verrichten, omdat de Duitsche Staat met
zijn onderwijs en zijnen ordezin voor hun de gelegenheid
aanbood, zich voor hunne taak voor te bereiden.
Met zijne industrie en zijnen handel kwam Duitschland
met Engeland, het oude industrieland, maar vooral het
machtigste handelsvolk, in mededinging, welke mededinging
gevaar liep in eenen oorlog te ontaarden, wat is geschied.
Duitschland en Oostenrijk liggen tusschen Rusland en
Frankrijk.
Het gevaar, dat Rusland met Oostenrijk en Duitschland
met Frankrijk in botsing zouden komen, is gebleken niet
denkbeeldig te zijn: en werd door Engeland begrepen.'
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Het' is jammer; dat ik geen geschiedkundige ben en dit
geheele betoog een subjectief karakter heeft. Toch kan
dit mij niet weerhouden, bok het volgende hier neer te
schrijven, omdat ik den sterken indruk heb, dat de menschen, die te midden van dezen geweldigen oorlog staan,
met allerlei feiten en beschrijvende toelichtingen daarvan
zoodanig worden overstelpt, dat zij niet in staat zijn, over
het verschijnsel zelf, wat voor hen staat, kalm na te
denken.
Rusland verkeert nog in het stadium van een veroveringsvolk, wat verwondering zoude kunnen wekken, omdat het
.een rijkdom van hulpmiddelen in zijn land bezit, waardoor
het zich geheel onafhankelijk van andere Staten 'zoude
kunnen ontwikkelen, dus de cultuurwaarden van het volk
tot ontwikkeling en bloei brengen.
Dat het dit laatste niet kan doen, in elk geval niet
voldoende deed, moet wel de oorzaak zijn van het veroveringsbeginsel van dezen Staat.
Rusland heeft absoluut eene groote bevolking in vergelijking met Duitschland. De groote massa van deze bevolking
mist blijkbaar de energie, om de levensvoorwaarden voor
het geheel van het volk te scheppen. De groote massa
van het volk is weinig ontwikkeld, stond onder den invloed
van den alkohol en onder dien van den priester, die —
zooals mij is verteld — met het volk leefde en alkohol
dronk.
Tegenover deze groote massa van het volk staat de
adel met zijnen grooten rijkdom, die in de eerste plaats
in landgoederen bestaat.
Van uit het buitenland is kapitaal in het land gebracht
en er zijn menschen uit andere landen naar Rusland verhuisd, om daar rijkdom te verwerven, ondernemers zoowel
als arbeiders, en velen zijn er gebleven en een bestanddeel van de bevolking geworden. Dit is ook het geval
met vele Joden. Er is leven gekomen vooral aan de
kusten e/i grenslanden van dit groote Russische Rijk,
door de invasie van menschen uit verscheiden Staten van
Europa.
Uit het feit, dat de massa van het Russische volk onontwikkeld is, volgt geenszins, dat het voor ontwikkeling
ook niet vatbaar zoude zijn.
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Er is zelfs gebleken, dat Russen tot hooge ontwikkeling
zijn gekomen.
Het intellect trachtte verandering te brengen in de toestanden in het land ;de arbeidersbevolking van de fabrieken
en in den handel was met zijnen levensstandaard ontevreden. De rijke adel wilde nog rijker worden en was
daarom voor uitbreiding van het land. Hoe het zij, de
beroeringen in het land werden soms geweldig en afleiding voor zulke beroeringen zijn oorlogen, waarin de
ontevredenen soldaten worden en door de discipline in bedwang worden gehouden.
Na zulk eene beroering brak de oorlog met Japan uit,
de Russen werden verslagen, hun land ingekrompen in
plaats van uitgebreid.
De Balkanoorlog gaf eene regeling der machtsverhouding van de Staten aldaar, die gebleken is, nog niet stabiel
te zijn. Rusland had hier groote belangen voor zijne
scheepvaart en het lag voor de hand, dat het hier zijn
ouden invloed trachtte te herwinnen, omdat het zich on^
machtig gevoelde, zijn ouden strijd met Engeland voorttezetten, na de nederlaag in den Japanschen oorlog. Zoo
werd het een bondgenoot van Engeland, nadat het door
goud van Frankrijk bondgenoot geworden was ook van
dit land. Hierin lag geenerlei reden om zijne belangen in
de Bälkanstaten niet met kracht te verwezenlijken, waarvan
de botsing met Oostenrijk ten slotte het gevolg is geweest.
Frankrijk heeft twee perioden in zijne geschiedenis beleefd, die bewezen hebben, dat in dat volk groote kracht zit.
Het Was in Europa de eerste Staat, die vroeg eene
betrekkelijk groote eenheid verkreeg, en deze eenheid heeft
bewaard door middel van zijne taal en zijnen godsdienst.
Het heeft niet alleen het genie van Napoleon, den Corsikaan,
maar ook groote geniën op het gebied van de kunst en
de wetenschap voortgebracht. Het heeft niet alleen als
Staat een groote rol gespeeld maar zijn invloed op geestelijke
gebied is vooral niet minder groot geweest.. Als zeemogendheid werd het door Engeland overwonnen en heeft
zich daarbij neergelegd. Immers dat was geen schande,
omdat Engeland in den strijd met elk ander handelsvolk
overwinnaar is gebleven.
Anders staat het met Frankrijk, wat zijne verhouding
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betreft tot de groote Staten van het vasteland van Europa.
Hier heeft het twee keer een groote machtspositie ingenomen en het kan deze feiten niet uit zijn geheugen
bannen. Het heeft de revanche-idee reeds gevoed, nadat het
In den vrijheidsoorlog 1813|14 tot zijne grenzen was teruggedrongen, en deze revanche-idee is weer tot kracht gekomen
na den oorlog van 1870I71, omdat Frankrijk in dit geval
niet door een groot aantal volkeren, maar door Duitschland
was verslagen.
Dat Duitschland voor zijn eigen veiligheid ElsasLotharingen aan Frankrijk heeft ontnomen, maakte dit
land geenszins tot een dood land, waar genieën niet meer
zouden kunnen groeien. Immers Frankrijk is relatief zwak
bevolkt, is in het bezit van koloniën in eenen omvang,
die ruimschoots voldoende is en het volk is zoo rijk, dat
het vele milliarden kon besteden om met Rusland op
goeden voet te komen, waardoor het zijn revanchedroom
hoopte te kunnen verwezenlijken.
De idee, dat voor dit volk met zijn oude cultuur de
republikeinsche regeeringsvorm de doeltreffenste was, heeft
na 1870 steeds meer kracht verkregen; het volk wilde
maar kon ook leven. Een deel van het Fransche volk was
voor den oorlog dan ook overtuigd, dat dit groot kon zijn en
blijven, indien het zijnen revanchedroom vaarwel kon zeggen
en de vredeshand, die Duitschland aanbood, kon grijpen.
De geschiedenis heeft het anders gewild.
Het Russische volk is zonder twijfel tengevolge van zijne
ontwikkeling in aard van het Pruisische verschillend en
mogen; in dit laatste ook Slaven opgenomen zijn, dan zijn
deze met de Germanen volkomen tot een volk samengegroeid.
De verschillende elementen, die het Pruisische volk samenstellen, zijn mede door het zwaard tot eene eenheid samengesmeed, de Staat is volgens het beginsel van orde en
tucht georganiseerd en dit beginsel heeft verder op vreedzame
wijze doorgewerkt bij de overige Staten van Duitschland.
Dat de Polen in het Duitsche volk niet zijn ingegroeid, is
om de volgende reden voor mij bevreemdend geweest.
Op de boerderij in Masuren (Oostpruisen), waar ik tusschen i 8 6 0 en 186.5 „Inspector" was, bestond de arbeidersbevolking uit Polen. De arbeiders stonden wel in
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ontwikkeling achter bij de arbeiders van het "Westen -van
Deutschland,, maar het waren flinke bruikbare, en ook
tevreden arbeidskrachten, waarvan wij bepaald hielden e«
die uit mijne herinnering ook nooit zullen verdwijnen^
omdat die herinnering voor mij eene aangename is. Mijn
broer bezat eene boerderij in Posen, in welke provincie
het aantal Düitsche „Gutsbesitser" toen nog zeer klein
was. Oök daar bestond de arbeidersbevolking geheel uit
Polen. Ook deze waren flinke, zeer bekwame arbeiders, met
welke mijn broer en zijn gezin wel moesten sympatiseeren.
De Poolsche grondeigenaren in Posen waren daarentegen voor de Duitschers niet sympathiek; en hunne verhouding tot hun eigen arbeiders liet zoo veel te wenschen
over, dat alle hunne pogingen, om de arbeiders van de
boerderij van mijnen broer, die protestant was, weg te
lokken, volslagen schipbreuk leden.
Het feit, dat in strijd met mijne ervaring vele Polen
geen Duitschers zijn geworden, schijnt mij in het volgende
eene verklaring te vinden.
In het Oosten van Duitschland zijn de Duitschers overwegend protestant, de Polen, in de provincie Posen ten
minste, roomsch katholiek. Dit verschil van godsdienst
heeft zich na 1870 voortdurend sterker geaccentueerd en is
een krachtig wapen geworden in de aritiduitsche beweging.
Het verschil in godsdienst alleen zoude echter wel geen
zoo vergaande gevolgen hebben gehad, indien niet tevens
na den Fransch-Duitschen oorlog van 1870/71 met buitengewone kracht propaganda was gemaakt voor het nationaliteitsprincipe. Dit principe werd met allengs toenemende
kracht als wapen gebruikt door de diplomatie en de pers
van alle Staten, welke in de zoo snelle opkomst van
Duitschlands industrie en handel en in het zich baanbrelcen
van het Pruisische organisatiebeginsel : eene macht zagen
ontslaan, welke voor de macht van deze Staten een gevaar
dreigde te worden. Dit wapen werd ook mede gehanteerd
door de kleine Staten, welke bij.< eene eventueele evenwichtsverstoring in de- onderlinge verhouding 1 derA gtéote
Staten vreesden, dood gedrukt te kunnen worden. Het op
de spits drijven van het nationaliteitsprincipe 1j-smijn inziens
eene der voornaamste oórzalcen van deiï oorlog;ik zeg het
Qp de spits drijven van- deze idee.
•.'
i. . •
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Volkeren zijn te.,vergelijken met individuen ;:zezijn van
zelf: tot stand gekomen en hebben zich tot eene eenheid
georganiseerd, om de ontwikkeling van den geest bij elk
lid van deze eenheid mogelijk te maken..Omdat alle leden
van het volk, hetzij bewust of onbewust,unede arbeiden
aan het door het volk gestelde doel, hebben zij ook in
deze organisatie allen recht van bestaan maar daarmede
heeft het bestaan van de afzonderlijke individuen voor het
volk niet dezelfde waarde. Immers de waarde van het
individu ligt in de ontwikkeling van zijnen geest. En nu
zal niemand beweren, dat een genie, een talent, een hoog
ontwikkelde persoon, een ondernemer of een arbeider, die
door den handenarbeid voor zijn dagelijks brood zoodanig
in beslag wordt genomen, dat hij geen tijd vindt voor het
ontwikkelen van zijnen geest, voor het volk dezelfde
waarde hebben.
Bij toenemende bevolking kan het genie denweg wijzen,
waardoor de middelen gevonden worden om de meerdere
bevolking te voeden.
Levert een volk de ondernemers niet op,welke de taak,
om de voor de voeding van het volk noodige productenmassa voort te brengen, kunnen verrichten, dan bestaat
in de eerste plaats voor. de weinig ontwikkelde individuen
de kans, van honger te sterven, en hun recht van bestaan
beschermt hun niet tegen eenen vroegtijdigen dood. Komen
zij met machtsmiddelen op voor het recht vanhun bestaan,
dan loopen zij zelfs de kans, in de gevangenis bij water
en brood te moeten leven of neergeschoten te worden.
Kon een volk niet alleen het recht van bestaan vanelk
individu erkennen, maar tevens aan elk lid van het volk
ruime bestaansvoorwaarden verschaffen, en dit dus met
stoffelijk en geestelijk voedsel ruim voorzien, dan zoude
de zaak geheel anders zijn, maar daartoe is tot heden
nog geen volk bij machte geweest. . . . - . #
Evenals: individuen van een volk vroegtijdig sterven,
kunnen volken te gronde gaan ;in denstrijd om het bestaan.
Elk volk tracht voor het bestaan en voor de ontwikkeling van zijne leden en voor het blijvende bestaan vanden'
Staat zelf, de stoffelijke en geestelijke goederen te verwerven. Kan zijn eigen land deze in voldoende hoeveelheid
niet. opleveren, of kan het volk rdeze met:zijne eigen
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middelen niet voortbrengen, dan haalt het de middelen
en daarmede tegelijk dikwijls ook de menschen, die dit
wel verstaan, van buiten en kan daarmede revolutionaire
elementen binnenhalen.
Haalt het de goederen zelve van elders, dan kan met
deze volkeren eene botsing ontstaan die tot den strijd om
het bestaan kan voeren.
Dezelfde botsing kan ook ontstaan, tusschen twee volkeren, wanneer zij mededingers worden in het halen van
producten uit andere landen en vreezen, dat de daar te
verkrijgen producten voor de beide mededingers niet toereikend zijn.
Dat deze botsing heel dikwijls tot een strijd om het
bestaan voor de volkeren is geworden, leert ons de geschiedenis. Deze strijd om het bestaan is een integreerend
deel van het evolutieproces in de menschenwereld.
Er zijn volkeren te gronde gegaan, waarvan slechts
geringe sporen zijn achtergelaten, maar er zijn ook volkeren
te gronde gegaan, welke cultuurwaarden, menschelijker
wijze gesproken, tot geheel volkomen ontwikkeling hebben
gebracht.
In dit opzicht steekt het oude Griekenland althans voor
de Europeesche volkeren, verre boven alle te gronde gegane
volkeren uit; misschien moest het te gronde gaan, om
met meer kracht op het evolutieproces van alle volkeren
bevruchtend te werken.
Het nationaliteitsprincipe roept een halt toe aan het te
gronde gaan van volkeren, mogen deze van hooge of van
geringe waarde zijn voor het evolutieproces in de menschenwereld, welk laatste niet is te stuiten.
Nog veel minder dan een volk aan alle zijne leden de
voorwaarden voor de volle ontwikkeling van hunnen
geest kan verschaffen, kunnen de volkeren elkaar deze
voorwaarden aanbieden in eene hoeveelheid, dat elk
volk het levensdoel kan bereiken, Wat het zich heeft
gesteld. Niettemin de volkeren hiertoe niet in staat zijn,
zullen op grond van het nationaliteitsbeginsel, ook die
volkeren in stand worden gehouden, wier levensdoel geheel eenzijdig en misschien zelfs vijandig is met dat van
anderen.
Het nationaliteitsprincipe wordt geheel en al op de spits
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gedreven, indien een wereldbrand wordt ontstoken over
de kwestie, of de bevolking van Elsas-Lotharingen zelf
moet bepalen, of het tot Frankrijk of Duitschland zal behooren. Geeft de stemmenmeerderheid als uitslag de toewijzing tot Frankrijk, dan worden de rechten der Duitsche
bevolking verzaakt, is de uitslag omgekeerd, dan die der
Fransche bevolking. Bovendien is gebleken, dat ElsasLotharingen zich na een zeker verloop van tijd bij Frankrijk
of omgekeerd bij Duitschland wel kan gevoelen.
Dit is alles onverschillig voor de voorstanders van het
nationaliteitsbeginsel, in deze kwestie moet volgens hen,
de wereldbrand de beslissing geven.
Het nationaliteitsprincipe wordt evenzeer op de spits
gedreven, indien iemand betoogt, dat het lot van Servië
mede over het lot van Nederland zal beslissen.
Wat het resultaat van het evolutieproces op den Balkan
zal zijn, is moeilijk te voorspellen. De strijd der Balkanstaten tegen de Turken, waarbij zij zich noch aan Rusland
noch aan Oostenrijk stoorden, was een verheffend, de
strijd, welke daarna tusschen de Balkanstaten ontbrandde,
een bedroevend schouwspel. Er ontstond een labiel evenwichtstoestand, waarvan het gevolg was, dat Rusland in
Servië wederom invloed verkreeg en de begeerte van dit
volk, om zich uit te breiden gebruikte, om Oostenrijks
invloed in de Balkanstaten achteruit te dringen.
In dit land op den Balkan, waar de volken nog midden
in een hevig evolutieproces stonden, vatte de vonk vlam
en de oorlog brak uit. Wat uit Servië wordt, moet de
geschiedenis leeren, het evolutieproces is nog niet tot rust
gekomen.
Geheel anders is het gesteld met Nederland. In dit land
is door een lang geschiedkundig proces, na langen tijd van
strijd, waarvan de tachtigjarige oorlog het roemrijkste tijdperk is, een volk ontstaan, dat tot eene in elk opzicht
krachtige organisatie is gekomen.. Het is een volk met
oude cultuurwaarden, die ware zijn en dat nog met kracht
en ook met zichtbaar resultaat werkt. Zulk een volk durft
geen der beide machtige volksverbonden aan te vallen,
indien het Nederlandsche volk zich van zijn kracht bewust blijft. Werd dit volk door een der strijdende partijen aangevallen, het zoude niet te zeggen zijn, welken
16
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invloed dit zoude hebben op de uitbreiding en op den duur
van den wereldbrand. Een klein volk met zulk een verleden
heeft recht van bestaan en zal dit recht kunnen handhaven,
indien het zich van zijn eigen kracht bewust blijft.
Nederland mag ook niet vergeleken worden met België,
omdat in het laatste land het Vlaamsche element nog niet
was samengesmolten met het Fransche. Gelukt dit bij 't
herstel van België wel, dan ware daarmede bewezen, dat
deze samensmelting tot eene eenheid mogelijk is, wat een
feit van beteekenis zoude zijn.
Wij keeren terug tot ons onderwerp ,,De strijd om het
bestaan in het evolutieproces der menschenwereld"Beide verschijnselen staan tegenwoordig voor ons, in
eene grootschheid, zooals zij door geen mensch vóór onzen
tijd ooit is aanschouwd.
Grootsch, omdat een groot deel der menschenwereld
medewerkers zijn in dit geweldige evolutieproces, hetzij als
strijders, die dit proces tot een einde wenschen te brengen,
hetzij als fabrikanten en aandragers van oorlogsmateriaal
voor deze, hetzij als producenten en aandragers van voedsel
en kjleeding voor de strijdende partijen. Grootsch, omdat
de strijdende verbonden de volkeren van haast de geheele
wereld omvatten,
Aan den eenen kant staat het verbond, dat het grootste
deel der volkeren in den strijd betrokken heeft, te weten
Frankrijk, Rusland, Italië, Japan, Portugal en Engeland
met al zijne Koloniën dus Canada, Australe, Zuid-Afrika,
Azië, maar ook die landen, welke aan de geallieerden het
wapentuig verschaffen zooals Noord-Amerika en verder alle
volkeren, welke dit volkerenverbond van voedsel en alle
middelen voorzien, die voor den strijd noodig zijn. Alle
deze volkeren verbindt tot samenwerken in dit evolutieprocesEngeland, dat evenals Frankrijk en Rusland betreuren,
dat zij zich niet voldoende voor den strijd hebben voorbereid. Maar wij schudden bij deze bewering ongèloovig
het hoofd. Want Frankrijk heeft met koortsachtigen ijver
zijn leger op het hoogste peil gebracht, waarop het dit
brengen kon, Engeland heefr eene vloot gebouwd, waarvan
dit land haast eiken dag aan alle volkeren verkondigt, dat
deze vloot de zee beheerscht — en daardoor de wereld. En,
zijne vloot doet dit feitelijk ook haast volkomen, omdat:
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zij voor dezen strijd de vloot van Japan aan hare zijde
heeft, welke laatste wel nog zal uitgebreid worden, om niet
Engeland de heerschappij op de zee te deelen, want Japan
verkeert nog in het stadium van het veroveringsbeginsel,
is zich daarvan bewust en droomt de geschiedenis van
Europa.
Van Europa heeft Japan geleerd, hoe men met vrucht
arbeiden kan op elk gebied.
Het wil ook toonen dat het kan, wat Engeland in
Europa heeft bereikt, te weten, de Aziatische zee beheerschen, het wil aan Engeland en Europa leeren, dat één
eiland te klein is, om de twee groote zeeën der aarde te
beheerschen.
Rusland heeft zich gewapend en zijne verkeerswegen
voor de oorlogsvoering uitgebreid en het heeft dit gedaan
met het hulpmiddel, waarmede het ook zijne ontwikkeling
heeft gevoed, te weten met het crediet, wat aan dit land
in zoo ruime mate is verleend, omdat de uitgebreide hulpbronnen van dit land de rente van het geleende kapitaal
steeds hebben kunnen opbrengen, maar ook omdat de
credietgevers Rusland wilden aan zich binden om mede
te strijden in eenen eventueelen wörstëlstrijd, dien Rusland
voorzag.
En toch beweeren de geallieerden, dat zij zich niet
voldoende gewapend hebben tot den strijd. Zij hebben
gerekend, evenals zij thans rekenen. Zij waren volgens
hun meening geheel voldoende gewapend, want de massa
hunner strijders is tegenover die van de tegenstanders
zoo groot, dat zij de kleinere massa daarvan meenden te
kunnen dooddrukken. Het verloop van den wörstëlstrijd
heeft hun doen zien, dat Frankrijk den aanval van den
tegenstander niet kon weerstaan en had Duitschland zijne
geheele macht op dit land kunnen werpen, de strijd op
dit gebied zoude wel reeds beslist zijn.
Dat Frankrijk alléén den strijd met Duitschland zoude
kunnen winnen, hadden de geallieerden natuurlijk ook niet
verwacht, maar wel, dat Frankrijk en Rusland samen dit
zouden kunnen klaar spelen, indien de vloten van de
centralen werden lam gelegd door de Engelsche. Het
duurde dan ook niet lang, totdat -de Russische wals over
de grens kwam en Oostpruisen begon plat te walsen.
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Maar de Duitschers draaiden de wals terug en zoo werd
een deel van het Russische Rijk door de walsvan het eigen
land plat gedrukt, gevolgd door den vijand, die met zijn
legers de wals dwong, rugwaart te loopen.
Dit resultaat was door de geallieerden niet verwacht,
en toen meer en meer bleek, dat de Duitschers taaie
strijders zijn, hebben de geallieerden meer mannen opgeroepen en is ook Engeland ten slotte daartoe met kracht
overgegaan, terwijl gelijktijdig de fabrieken, welke voor
den vrede werkten, werden vervormd tot oorlogsfabrieken en de fabrieksarbeiders onder de discipline werden
gebracht.
Zoo vermeerderden de geallieerden hun strijdersmenigte
en verbonden aan deze geweldige menschenmassa een
geweldige kracht in den vorm van oorlogsmateriaal en zij
twijfelen er niet aan, dat zij het zullen en moeten winnen
door deze combinatie van massa en kracht, die desnoods
beide nog hooger kunnen worden opgevoerd.
En zoo ontplooit Engeland zijne vlag waarop staat
vrijheid, recht en nationaliteitsprincipe, omgeven door een
breed band, waarop in groote Romeinsche letters staat
,,macht", in Romeinsche letters, omdat Engeland ons doet
herinneren aan het Romeinsche rijk, dat zich voortdurend
trachtte uittebreiden evenals Engeland.
•Inderdaad machtig is Engeland, dat heeft het in den
loop van zijne geschiedenis bewezen. Zijne macht lag en
ligt in zijne vloot, zijne kolonieën en in zijnen rijkdom,
welke in den loop der geschiedenis altijd door zijn uitgebreid en vermeerderd. Tot de laatste bewijzen van zijne
macht behoort het zich meester maken van Egypte en het
verpletteren van de Zuid-Afrikaansche republieken.
Thans treedt het op als de beschermer van de kleine
Staten — hoewel Griekenland deze bescherming niet aangenaam schijnt vinden — en meer speciaal van België en
Servië, waarvan het eerste een onontbeerlijk stootkussen
is tegen Duitschland, het tweede een even onontbeerlijk
stootkussen tegen OostenrijkVoor Engelands macht buigen alle zijne koloniën, zelfs
de Zuid-Afrikaansche Republieken, hoewel van de laatste
een deel der burgers daartoe nog niet geneigd is, omdat
zij de striemen van de Engelsche geesel nog niet kunnen
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vergeten. Maar Botha heeft reeds begrepen, dat de macht
van Engeland een groot voordeel is voor elk van zijne
koloniën en, overweldigd door zijne bewondering van Engelands macht, heeft hij de burgers opgeroepen, mede te
werken, dat deze blijft behouden, want de Engelsche vrijheid en het Engelsche recht hebben de macht noodig, om
zich te doen gelden.
De neutralen zouden de voorkeur geven aan de vrijheid, zonder het bijvoegelijk naamwoord „Engelsche".
Tegenover dit geweldige volkerenverbond staat het werkelijk kleine verbond der Staten van Duitschland, dat wel
is uitgebreid door Bulgarije en Turkije, maar de massa
van menschen en strijders blijft in vergelijking van de
tegenpartij toch klein, zelfs volgens de laatste zoo klein,
dat daardoor Duitschland het zal moeten verliezen.
Maar Duitschland heeft zijne kracht georganiseerd zoowel
in zijn levend als ook in zijn dood oorlogsmateriaal en
wel in die mate, dat de tegenstanders en ook de neutralen daarin eene uitdaging hebben gezien tot den strijd.
Zij zagen de wording van deze kracht wel met bewondering
maar toch ook met vrees. Immers het worden maakt op
den mensch den sterksten indruk, het gewordene interesseert hem veel minder, zoodat de vermeerdering van
de reeds zoo machtige Engelsche vloot haast onopge- merkt
bleef, maar niet bij de Duitschers. De laatste meenden
niet alleen het recht, maar zelfs den plicht te hebben, hunne
levende en doode strijdkrachten te ontwikkelen, omdat zij
den strijd zagen aankomen ; immers alle pogingen om met
Frankrijk op goeden voet te komen, bleken absoluut vruchteloos, en met Frankrijk en Rusland als vijandige buren,
voelden zij zich van alle zijden ingeklemd, want het
verbond met Italië werd wel altijd weer hernieuwd, maar
daardoor de tegenstrijdige belangen van dit land en
Oostenrijk niet uit den weg geruimd ; zoodat dit verbond
ook slechts een papieren bleek te zijn, dat gemakkelijk
scheurde.
Wel nam Duitschlands bevolking toe, maar om eene nog
sterkere landverhuizing, dan feitelijk plaats had, te voorkomen, werden beschermende rechten ingevoerd.
Volkomen hielp dit middel echter niet, zoodat menschen
uit alle standen naar andere landen verhuisden, en daar in
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de meeste gevallen burgers werden van die landen, en
zoodoende voor Duitschland verloren gingen.
Maar ook, wie in het buitenland Duitschers bleven,
konden in geval van oorlog hun vaderland.geen hulp verleenen, omdat Engeland de zee beheerscht ;in de vijandige
landen werden de Duitschers broodeloos en geïnterneerd,
zoodat het Vaderland hen alléén had.kunnen redden, door
ook te buigen voor Engeland.
Hun groote kracht zochten de Duitschers m hunne organisatie, welke inderdaad doelbewust en doeltreffend was
en mogelijk maakte, dat ook de Duitsche arbeider op een
betrekkelijke hoogen trap van ontwikkeling staat. Men mag
van oordeel zijn, dat hunne cultuur hoog of laag staat, de
Duitschers hebben de door hun gekozen cultuurwaarden
lief en er desnoods hun leven voor over, om deze op
hooger peil te brengen. Daarom eischen zij hun plaats
onder de zon.
De geallieerden waren echter van oordeel, dat de Duitschers in hun eigen land ruimte genoeg hebben, om hunne
cultuur ten volle verder te ontwikkelen, en dat hunne cultuur slechts als voorwendsel diende, om daar achter hunne
veroveringszucht te verbergen.
Ontzettend grootsch is het schouwspel van dezen strijd
om het bestaan, want de offers, die deze eischt, zijn geweldig in omvang e n . d e wapens, waarmede de strijdenden
worden neergeveld of verscheurd, zijn afgrijselijk in hunne
werking.
In den beginne van den afgrijselijken strijd eischten vele
pacifisten, dat deze niet mocht eindigen, voordat zekerheid
werd verkregen, dat deze oorlog onder de Europeesche
volken de laatste was, of toch een vrede werd gesloten
op zeer langen duur. .
De wereldbrand moest niet worden gebluseht, maar men
moest hem laten uitwoeden, zoodat de strijders zelfs voor
langen tijd onmachtig zouden worden, om den vrede wederom
te verbreken.
Toen deze alles vernielende reuzenoorlog was ontbrand
en men , de ontzaggelijke offers daarvan zag, ontketende
zich bij de strijdende partijen een geweldige woede, die
in onverzoenlijken haat zich uitte r maar ook de bewoners
der neutrale landen ontstaken in woede, en hun geweldige
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haat richtte zich tegen eene der strijdende partijen, en wel
in den beginne haast uitsluitend tegen de Duitschers, het
volk van bloed en ijzer, als hetwelk het zich dadelijk
tegenover het voor onschuldig gehouden België deed zien.
Zoo zagen wij naast den reuzenoorlog het schouwspel
van den reuzenhaat én de reuzenleugen.
Nu de oorlog zoovele maanden altijd door met de vernielendste wapens is gevoerd, én vele lezers van de couranten
het niet meer interessant genoeg vinden, indien niet altijd
doof geweldige slagen worden geleverd, terwijl er toch
dagelijks vele offers vallen, verlangen de volken n a a r d e n
vrede en deze zoude mogelijk zijn^ wanneer Pruisens leger
zoude kunnen worden - verpletterd.
De geallieerden doen het althans zoo voorkomen, alsof
dit leger voor Duitschland slechts eene pestbuil is, die
uit het lichaam moet worden gesneden, om dit laatste gezond
te maken. Maar Pruisens leger is Pruisens ruggegraat,
het maakt deel uit van de geheele organisatie van het
volk. Wordt het leger verpletterd, dan is dit gerealiseerde
staatsidee vernietigd en het grootsch ineengezette gebouw
van den Pruisischen Staat en van den Duitschen Statenbond
valt uiteen, zoodat de stukken als van een verwoest gebouw wild door elkaar liggen, welke weer ineentevoegen
tot een goed georganiseerd geheel, zelfs voor een groot
bouwgenie onoverkomelijke moeilijkheden zouden kunnen
opleveren.
Staande voor dit ontzettend grootsche schouwspel van
dit reuzenevolutieproces dringt zich met geweld de vraag
o p : ,,Wat zal deze strijd om het bestaan ons brengen;
zal het de ontwikkeling van den menschelijken geest bij de
volkeren eenen geweldigen stap vooruit of achteruitbrengen?
Zal al dit bloed te vergeefs gevloeid, de vreeselijke
wonden zonder eenig nut geslagen zijn,?
Er zijn optimisten, die meenen, dat elk evolutieproces
de ontwikkeling van den menschelijken geest moet vooruitbrengen, en de zoo verslagen volkeren tot verhoogden
bloei moet brengen. Zij kunnen erop wijzen, dat Rusland
nuchter is geworden en nuchter blijvend een vreedzaam
evolutieproces zal kunnen tegemoet gaan, dat de wereld
misschien zal verbazen ; dat de Joden met de volken van
alle landen als broeders hebben meegevochten, en n a d e n
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vrede ook als broeders zullen worden opgenomen, zoodat
het voor hen onnoodig zal zijn, eene copie te vormen van
het oude Joodsche Rijk, want de kans bestaat, dat de
copie minder mooi is dan het origineel.
Zij maken er ons opmerkzaam op, dat ten duidelijkste
gebleken is, welke waarde koloniën hebben en dat na den
vrede alle volken, welke koloniën bezitten, de ware cultuurwaarden zoodanig zullen laten zien, dat bij de koloniën
daarvoor de liefde ontvlamt.
Zij zijn overtuigd, dat na den vrede de bezinning bij de
volken zoo volkomen zal zijn, dat bij hen, terugziende op de
verwoesting van dezen oorlog, eene liefde voor den vrede zal
ontbranden, die nooit wederom zal uitdoven, want de geschiedschrijvers zullen over dezen oorlog een boek samenstellen, dat voor alle toekomst zal afschrikken van den oorlog.
Vragen wij de geschiedvorschers om hunne meening over
de gevolgen van dezen oorlog, dan antwoorden zij ons,
dat geschiedschrijvers het evolutieproces van de volkeren
hebben te boekstaven, zoover het achter ons ligt, maar
zich niet geroepen achten, de toekomst te voorspellen en
stellig niet den afloop van het voorliggende proces, omdat
het wordende zich zelf niet zien kan als geworden. Wel
zal na dit proces de geschiedenis uitvoerig en nauwgezet
in alle details, die slechts gezien kunnen worden, worden
geschreven, om alsleering te dienen voorvolgende geslachten.
Het bestaande geslacht moet er zich mede tevreden
stellen, dat het een evolutie-proces mede doorleeft, hetwelk
zonder eiken twijfel op de ontwikkeling der komende geslachten een machtigen invloed zal uitoefenen, en de volkeren zal doen vooruitgaan, indien de optimisten gelijk
hebben.
Het is daarom jammer, dat de stelling, dat elk evolutieproces noodzakelijk vooruitgang moet brengen, geenszins
onomstootelijk vaststaat.
Met volkomen zekerheid kan echter gezegd worden, dat
het evolutieproces onophoudelijk voortgaat in de menschenwereld, dat er altijd strijd zal zijn en dat het alleen de
vraag is, of men dezen strijd kan dwingen, uitsluitend tot
eenen strijd met vreedzame middelen op elk gebied van
den menschelijken arbeid, dan wel of hij als in het verleden van tijd tot tijd zal blijken te zijn een strijd op leven
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en dood ; de opkomst en den ondergang van volken zal
deze strijd echter niet kunnen tegengaan.
„Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan",
geldt niet alleen voor den enkeling maar ook voor de
volkeren, welke eveneens gegroeide eenheden zijn.
Willen de volkeren evenals elk van hunne leden er toe
medewerken, dat de strijd om het bestaan in de toekomst
slechts met vredeswapenen wordt gestreden, dan moet ieder
er naar streven, het wezen van den menschelijken geest
te begrijpen, en in te zien, dat aan elk individu de roeping
wordt opgelegd, om niet alleen dezen geest te begrijpen,
maar dien ook op de eene of andere wijze te openbaren.
De individuen moeten zich bewust worden, dat zij tot
volkeren zijn opgegroeid, omdat slechts de samenwerking
van individuen de kans opent, dat de' menschelijke geest
als eene eenheid van de veelheid zijner kategorieën tot
openbaring kan komen in de groote eenheid van het volk;
immers de leden van het volk kunnen slechts op de een
of andere wijze het wezen van den menschelijken geest
openbaren, of zooals de philosophen zeggen, zij kunnen
slechts een of ander moment daarvan manifesteeren.
Zal een volk er in willen slagen, den menschelijken geest
in zijn vollen glans te openbaren, dan moet het zich bewust
worden van den inhoud van de ware cultuurwaarden, en
het moet volgens het beginsel der volkomene arbeidsverd e l i n g zich organiseeren, en bij de organisatie vooral
niet vergeten, dat elk lid van het volk met het meest
doeltreffend geestelijk voedsel moet worden gevoed. De
Duitschers hebben reeds vroegtijdig te recht ingezien, dat
algemeene dienstplicht slechts tot werkelijke waarde kan
komen, indien algemeene leerplicht de leden van den Staat
doordrongen heeft van het doel van een volk. De menschen
moeten dezen reuzenstrijd met onbevooroordeeld oog gadeslaan, en zij zullen dan zien. dat met elkaar strijden twee
machten, waarvan de eene het recht opeischt van de heerschappij op de zee, de andere eischt, zijne cultuur met kracht
te kunnen ontwikkelen, en zich niet wilJaten inperken door
de andere partij, welke hare macht wil behouden en in
de toekomst nog uitbreiden, omdat immers steeds nieuwe
volkeren in het strijdperk zullen treden, welke hunne
hooge cultuurwaarden tot ontwikkeling willen brengen.
17
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Ten slotte ; wie wil medewerken, dat in de toekomst
slechts vredeswapenen in den strijd om het bestaan worden
gebruikt, moet zich er van bewust worden, dat zich in
het bewustzijn van den mensch naast de idee van den
strijd om het bestaan moet inwortelen en wel met volle
kracht „Hebt Uw naaste lief als U zelf". Dit beginsel is
het ware criterium voor de beschaving, want slechts door
samenwerking is het levensdoel van het individu en het
levensdoel der volken te verwezenlijken.
Is het mogelijk, dat het gevoel voor deze idee zich bij
de Europeesche Volken tot zulk eene hoogte kan ontwikkelen, dat deze de zedelijke kracht hebben, deze idee
te verwerkelijken, dan zal de mensch in het onderling
verkeer der volkeren een geestelijken strijd kunnen aanschouwen, waardoor de cultuurwaarden der volken tot het
hoogste peil zullen worden opgevoerd en waarin de ware
cultuurwaarden de heerschers zijn.

•

RESUME ÜBER „DER KAMPF UMDAS DASEIN
IM EVOLUTIONSPROZESSE DER LEBENDEN
ORGANISMEN".
i.
Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Wachstumsbedingungen für
Pflanzen und Tiere sich im Laufe der Zeit auf der Erdoberfläche
ändern und dass in Uebereinstimmung hiermit die Pfianzen-und
Tiergruppen, welche die Erde in verschiedenen Zeiträumen besetzen,
in erblichen Eigenschaffen verschieden seinkönnen und solches auch
tatsächlich in der Regel sind, wenn die Zeiträume weit auseinander liegen. Es ist nun die Frage, in welcher Weise aus einer bestehenden Pflanzen- oder Tiergruppe, deren Individuen alledieselben
Eigenschaften besitzen und diese unterdafür günstigen Bedingungen
auch zur Entwicklung bringen, Pflanzen resp.Tiereentstehen,welche
von den eben genannten in erblichenEigenschaften verschieden sind.
Beobachten wir die Pflanzen einer Rasse (kleine Sorte), welche
somit alle dieselben erblichen Eigenschaften besitzen, so nehmen
wir wahr, dass jede dieser Eigenschaften sich verschieden stark
entwickelen kann, und dass die Quantität jeder Eigenschaft vonden
Wachstumsbedingungen des Standortes, worauf die Pflanze wächst,
abhängt. Die Blätter können also an dem einem Standorte lang
und breit, am anderen kurz und schmal, dieFrüchtegrossoderklein
werden. Säen wir nun kleine Samen einer Pflanze mit kleinen
Blättern auf sehr fruchtbaren Boden aus, so werden Blätter und
Samen der daraus hervorwachsenden Pflanzen grösser als bei der
Mutterpflanze. Der Grad, die Quantität, der sich an einer Pflanze
entwickelnden Eigenschaften hängt demnach von den äusseren
Wachstumsbedingungen ab; erblich verändern hierdurch die Eigenschaften nicht.
., ,
Nun nahm auch Darwin an, dass Eigenschaften vonPflanzen (und
Tieren) sich erblich ändern können, wenn dieselben sehr lange Zeit
unter von den früheren abweichenden Verhältnissen wachsen.
Auch die Züchtung unserer Culturgewächse fusste lange Zeit auf
dieser Annahme. Vor Allem W. Johannsen hat nun aberdenBeweis
geliefert, dass diese Annahme unhaltbar ist und somit der Evolu-
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tionsprozess von Pflanzen en Tieren in dieser Weise nicht erklärt
werden kann. Für das Entstehen von Pflanzen mit neuen Eigenschaften muss also eine andere Ursache vorliegen.
In seiner Mutationslehre hat nun Hugo deVries mitgeteilt,dasser
in einer Oenotherasorte Individuen gefunden hat, welche sich von
der Gesammtheit der Pflanzen nicht,nur in erblichen Eigenschaften
unterscheiden, sondern diese auch direct constant aufalleihreNachkommen vererben, es sei denn,dass zwischen diesenIndividuen und
anderen Pflanzen eine Kreuzung stattgefunden hatte. Im letzteren
Falle verhielt sich die mutierte Pflanze genau so, wie dies bei
Kreuzungen die Regel ist. Die Mutationstheorie van Hugo de Vries
erregte grosses Aufsehen und inspirierte Männer der "Wissenschaft
und der Praxis, umnachMutantenzusuchen undverschiedeneteilten
auch mit, solche gefunden zu haben.
Im Laufe der Zeit sind nun aber wieder Männer der Wissenschaft
aufgetreten, welche das Vorkommen wenigstens von progressiven
Mutanten, also von Pflanzen mit für eine Pflanzengruppe neuen
Eigenschaften, in Zweifel ziehen.
Angesichts dieses Streites lässt sich die Frage aufwerfen, ob für
den Evolutionsprozess der Organismen Mutationen unentbehrlich sind
oder nicht?
Untersuchungen von Gregor Mendel und einer sehr grossen Zahl
vonMännern,welchedessenArbeitsmethodeangenommenhaben,haben
nun gezeigt, dass durch Kreuzungen verschiedener Rassen und
Sorten eine grosse Anzahl van Pflanzen mit neuen Eigenschaften
auftreten, welche den Evolutionsprozess zweifellos ermöglichen.
Die Arbeitsmethode von Mendel besteht hierin, dass man nicht
mehr festzusetzen sucht, ob zwei Pflanzen oder Tiere einander
ähnlich sind oder nicht, sondern in welchen Eigenschaften dieselben
übereinstimmen und in welchen sie verschieden sind; und es hat
sich ergeben, dass für dieErblichkeitserscheinungen sicheineTheorie
aufstellen lässt, welche einigeUebereinkunft mitderAtomtheoriehat.
Wenn wir uns bei der folgenden Besprechung auf die höheren
Pflanzen beschränken, so wissen wir, dass jede höhere Pflanze
sich aus einer befruchteten Eizelle (die Geschlechtszellen nennt
man Gameten,die befruchttete Eizelle Zygote)entwickelt. Letztere
teilt sich in Tochterzellen, diese wiederum in Tochterzellen u.s.w.r
und alle diese aus einander entstehenden Zellen haben dieselben
erblichen Eigenschaften und sind selbständige Individuen. Solange
demnach eine solche Zelle noch so jung ist, dass sie durch Teilung
Tochterzellen liefern kann, ist dieselbe im Stande, eine Pflanze zur
Entwicklung zu bringen, welche mit der aus derEizelle aufwachsen^
den in Eigenschaften übereinstimmt. Allerdings mussdieZelle dafür
unter für ihr Wachstum günstige Bedingungen gebracht werden
können. In jeder Pflanze sind bis zu deren Fruchtbildung solche
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Zellen vorhanden, z. B. im Cambium der Holzgewächse,anderSpitze
von Pflanzen mit zwei Cotyledonen u. s. w. Der Körper, das Soma,
der Pflanzen komt dadurch zu Stande, dass der bei "Weitem grösste
Teil der durch Teilung entstandenen ZelleninderPflanze bestimmten
Veränderungen unterliegt, die Zellen länger oder dicker werden,
dickere Zelwände erhalten, ihren Inhalt verlieren, verholzen u. s.w.
Aus der Entwicklung der Pflanze aus der Eizelle folgt, dass in
derselben die Anlagen für die Entwicklung von allen Eigenschaften
der Pflanze vorhanden sein müssen. Die Befruchtung ist der Reiz,
welcher diese Entwicklung einleitet. Aus den Resultaten von Kreuzungen hat sich nun ergeben, dass jede Eigenschaft eine oder
mehrere bestimmte Anlagen hat,sodassdieVererbungdieserAnlagen
die Vorbedingung für dasAuftreten derEigenschaften an den,Pfianzen
ist. Diese Anlagen werden Gene oder Factoren genannt und das
Interessante ist nun, dass ebenso wie am Aufbau des gesammten
Pflanzen-und Tierreiches nur eine beschränkte Zahl von Elementen
mitwirkt, auch die Zahl der Pactoren, welche den Reichtum von
Formen und Farben des Pflanzen-und Tierreiches bedingen, eine
beschränkte ist.
Aus der Tatsache, dass an einer Pflanze eine Eigenschaft nicht
zur Entwicklung kommen kann, wenn die Eizelle das dafür erforderliche Gen oder Gene nicht enthält, und umgekehrt beim Vorhandensein des Gen die Eigenschaft unter normalen Verhältnissen sich
wohl entwickelt, muss notwendiggeschlossen werden,dassdieEigenschaften in ihrer Entwicklung von einander unabhängig sind und
«in fortdaurendes Leben haben, weil deren Gene nicht zu Grunde
gehen; dieselben befinden sich in allen jungenZellenderPflanze und
auch in den Geschlechtszellen. Geht jedes Gen nun auch seinen
eignen Weg, so ist die Entwicklung der Eigenschaft durch dasselbe
je doch wieder an einen bestimmten Organismus, Pflanze oder Tier,
gebunden, sodass die Entwicklung einer Eigenschaft von der gleichzeitigen Entwicklung der übrigen Eigenschaften des Individuums
abhängig ist. Die Gene sind demnach von einander unabhängigund
zugleich abhängig durch die Gebundenheit an einen bestimmten
Organismus, wenn dieselben die Entwicklung von Eigenschaften bewirken sollen. Weil die Gene von einander unabhängig sind, lässt
sich eine bestimmte Eigenschaft aus einer Pflanzengruppe in eine
andere überführen, und hierin liegt das Mittel,wodurchPflanzen mit
neuen erblichen Eigenschaften durch Kreuzungen entstehen können.
Wie dies geschieht, haben wir hier kurz zu erläutern.
Gehören Pflanzen zu einer constanten Rasse, so enthalten ihre
weiblichen (Eizellen)undmännlichen (Pollenkörner)Gameten dieselben
Gene. Enthält also die weibliche Gamete z. B. 10 Gene für 10Eigenschaften, so enthältdiemännliche Gamete10gleicheGene.Deuten wir
«in Gen mit einem grossen Buchstaben an und enthältdieweibliche
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Gamete die Gene A, B, C u. s. w., so enthält nach stattgefundener
Befruchtung die Zygote alle Gene in der Doppelzahl AA, BB, CC,
u. s. w. Nach der Teilung der Zygote enthalten deren Tochterzellen
die Gene ebenfalls inderDoppelzahlunddiesgiltfür alleTochterzellen
mit Ausnahme der Geschlechtszellen. Entstehen nämlich durch die
Teilung einer Zelle Geschlechtszellen, so findet, wie man zu sagen
pflegt, eine Spaltung der Gene statt, sodass nun jede Geslechtszelle
die Gene in der Einzahl also A, B, C u. s. w. enthält.
Nach der Befruchtung der weiblichen Gameten enthalten diese
wiederum die Gameten in den genannten Doppelzahlen, sodass aus
allen Zygoten Pflanzen aufwachsen, welchedieselbenerblichenEigenschaften besitzen.
Kreuzen wir nun Pflanzen mit einander, welche zu verschiedenen
Rassen gehören, so ist bei diesen eine bestimmte Zahl von Eigenschaften erblich gleich, eine bestimmte Zahl dagegen ungleich. Die
bei beiden Rassen gleichen Eigenschaften entwickeln sich unter
gewöhnlichen Verhältnissen bei allen Pflanzen, weil alle .Reproductionsorgane (Früchte, Samen, Stecklinge u. s. w.) dafür die Gene
enthalten. Wir können diese Eigenschaften und deren Genedemnach
bei der folgenden Besprechung ausseracht lassenundnur feststellen,
wie die Gene der bei beiden Rassen verschiedenen Eigenschaften
sich'auf die aus der Kreuzung hervorgehenden Pflanzen verteilen.
Gehen wir von dem einfachsten Falle aus, dass zwei Rassen nur
in einer Eigenschaft verschieden sind, z. B. im Behaartsein der
einen und Unbehaartsein der anderen Rasse und geben dem Gen
für die Behaarung den Buchstaben A, während das Fehlen des Gen
für diese Eigenschaft mit a angedeutetwird. Nach stattgehabter
Kreuzung enthält dann die Zygote neben allen Genen für die gemeinschaftlichen Eigenschaften in der Doppelzahl noch die GeneAa.
Die hieraus entstehenden Pflanzen bilden die lste Generation. Bei
der Bildung der Geschlechtszellen dieser letzteren Pflanzen findet
eine Spaltung der Gene statt, sodass durch Teilung einer Zelle von
den entstehenden zwei weiblichen Geschlechtszellen die eine A die
andere a enthält und ebenso von zwei männlichen Zellen dieeineA
die andere a.
Da nun jede der beiden weiblichen Gameten sowohl durch die
männliche Gamete met dem Gen A, als auch durch diejenige mit
dem fehlenden Genabefruchtet werdenkann,sokönnen höchstensdie
folgenden 4 Combinationen von Genen für diePflanzen der2den Generation entstehen, nämlich AA, Aa, Aa, aa. Es müssen somit mindesters4weiblicheGametenbefruchtet werden—worausdann4Pflanzen
entstehen — wenn alle möglichen Combinationen von Genen zu
Stande kommen sollen.
Wir können die 4 Combinationen einfacher AA-f- 2 Aa -|- aa
schreiben.Wären 100weiblicheGametenbefruchtet, sowürden daraus
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nach der Wahrscheinlichkeitsregel 25 AA -|- 50 Aa+ 25aa Pflanzen
emporwachsen.
Hieraus folgt, dass für die Entwicklung einer Eigenschaft eine
Verdoppelung des Gen volkommen unnötig ist, wenn nur die Befruchtung der Eizelle stattgefunden hat.
Es ist noch zu bemerken, dass von den 100 Pflanzen 75, also 3/i
derGesammtzahl,behaartund25,also1/4derletzteren, unbehaart sind,
dass somit von je 4 Pflanzen drei dasGenAbesitzen undeinea,also
kein Gen für Behaarung. Angenommen, dass jede der Pflanzen eine
gleiche Anzahl Nachkommen liefert; inwelchemVerhältnissewerden
die Gene sich dann auf diese in der dritten Generation verteilen?
V4 der Gesammtzahl wird die Gene AA enthalten.
y4
„
aa (das Gen für Behaarung fehlt.)
3
/4 der Pflanzen liefert dieselbe Verteilung der Gene für die 3te
Generation, als Aa für die 2te Generation lieferte, also Va (V4AA-I2 Aa -f aa) = 1/BAA-f- 1/i Aa -f- l/s aa.
Somit verteilen sich aufdieGesammtzahl derZygotenresp.dersich
daraus entwickelnden Pflanzen, die Gene in dem folgenden Verhältnisse bei der 8ten Generation: 8/8 AA -j- 1/i Aa -f- 8/8aa. Die
Aa enthaltenden Pflanzen sind Bastarde, welche in der folgenden
Generation wieder Pflanzen liefern, diezumTeilzuconstanten Rassen
gehören und zum Teil Bastardpflanzen sind. Die beiden gekreuzten
Rassen waren behaart und unbehaart. Die Pflanzen der auf einander folgenden Generationen gehörenzueinerdieserbeidenRassenmit
den Genen AA und ohne diese, alsoaa,während einTeilder Pflanzen
Bastarde sind, nämlich Aa. Von der Gesammtzahl der Pflanzen ist
bei der 2ten Generation 1/3 Teil Bastarde, bei der 3ten Generation
V4 Teil, bei der 4ten i/8 Teil u. s. w. Wie man sieht, kommen aus
dieser Kreuzung in den folgenden Generationen keine neuenRassen
zum Vorschein. Neue Rassen entstehen erst, wenn zwei Rassen in
mehr als einer Eigenschaft verschieden sind, und nimmt dann die
Zahl der neuen Rassen, welche eine Kreuzung liefern kann, imVerhältniss zu der Zunahme der AnzahlverschiedenerEigenschaften zu.
Bevor wir das Resultat einer Kreuzung von Rassen, welche in
mehreren Eigenschaften verschieden sind, besprechen, wollen wir
hier noch zwei Formeln niederschreiben, welche es uns möglich
machen, das Resultat direct für die 2te Generation abzuleiten, wenn
wir die Gene mit Buchstaben andeuten unddavon ausgehen,dassdie
Rassen, womit wir arbeiten, zu Selbstbefruchtern gehören.
Für die oben besprochene Kreuzung von Rassen, welche sich nur
in einer Eigenschaft unterscheiden, lauten die Formen (A + &)3
und (3 A-f- a).
Rechnen wir das erste Quadrat aus, so erhalten wir, als 2te
Generation die Combinationen der Genen AA -f 2 Aa -f aa,
woraus folgt, dass von den 4 möglichen Combinationen je zwei
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Pflanzen zu constanten Rassen gehören und je zwei Pflanzen Bastardpflanzen sind. (3 A -(- a) nennt man die Phaenotypen, also die
beiden Typen von Pflanzen, anwelchen dieEigenschaft derBehaarung
sichtbar wird oder nicht; man achtet hier also auch nur auf die
"Verteilung der in FragekommendenEigenschaft (resp.Eigenschaften),
worin die Rassen sich unterscheiden.
Unterscheiden sich nun zwei Rassen in 2 Eigenschaften, z. B. Aa
und Bb. dann enthält der Bastard derlten Generation dieGeneAaBb.
Die 2te Generation erhalten wir durch diefolgenden Multiplicationen.
(A + a)3 (B + b)3 und (3 A + a) (3 B + b).
Führen wir hier die eerste Multiplication mit Weglassung der
Quadratzahlen aus, so erhalten wir die Gameten, also
die 4 weiblichen Gameten AB, Ab, aB, ab
„ 4 männlichen Gameten AB Ab aB ab.
Nun kann jede weilliche Gamete mit einer gleichen männlichen
Gamete befruchtet werden, und wir erhalten dann die Genencombinationen AABB, AAbb, aaBB, aabb.
Hieraus folgt direct, dass aus diesen Zygoten Pflanzen entwicklen,
welche zu 4 constanten Rassen gehören. Davon sind 2 die gekreuzten Rassen und 2 Rassen sind neue, mit einer Genencombination
und mit Eigenschaften, worin sich dieselben von den beiden gekreuzten Rassen unterscheiden
Jede der 4 weiblichen Gameten kann nun aber durch jede der 4
männlichen Gameten befruchtet werden, sodass 4 X * — 16 Individuen entstehen können — natürlich müssen dafür wenigstens 16
weibliche Gameten befruchtet werden — welche alle möglichen
Combinationen der Gene repraesentiren. "Wir erhalten diese Combinationen in 16 Individuen durch die Multiplication von (A + a)2
(B + b)3 = (AA + 2 Aa + aa) (BB + 2 Bb + bb) =
AABB + 2 AABb + AAbb + 2 AaBB + 4 AaBb u. s. w.
Die 2te Generation besteht also aus einer grösseren oderkleineren
Anzahl Individuen, welche ein Vielfaches von diesen 16 Genencombinationen bilden, was sich auch aus der Multiplitation ergiebt.
(3 A + a) (3 B + b) — 9 AB + 3 Ab + 3 aB + ab stellen die
Phaenotypen der 16 Individuen dar.
Aus jeder willkürlichen Genencombination der 2ten Generation
lässt sich direct ableiten, welche Genencombinationen die Nachkommen der daraus entwickelten Pflanzen haben müssen. Nehmen
wir z. B. die Combination AABb, so kann einesolche Bastardpflanze
als Gameten liefern:
zwei weibliche Gameten AB und Ab
zwei männliche „ AB und Ab und.
somit die4Combinationen AABB, AABb,AABb,AAbb. "Weiterliefert
die Combination AaBb wieder die 16 Combinationen der 2ten Generation. Diese Combinationen zeigen uns direct an, ob daraus
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Bastardpflanzea aufwachsen oder Pflanzen, welche zu constanten
Eassen gehören. Sind zwei Rassen in 3 Eigenschaften verschieden,
so erhalten wir die Genencombinationen und die Phaenotypen der
2ten Generation durch die Multiplicationen (A + a)3 (B + b)2(C+ c)2
und (3 A + a) (3 B + b) (3 C+ c). Ist für die Entwicklung einer
Eigenschaft das Zusammenwirken von2Genenerforderlich, soändern
sich diese Multiplicationen z. B. in der folgenden Weise: (A + a)2
(B + b)2 (B + b)2 und (3 A + a) (3 B + b) (3 B + b).
Kehren wir' nach diesen Auseinandersetzungen zum Kampf ums
Dasein im Evolutionsprozesse zurück, so lässt sich das Folgende
sagen.
"Wäre zu einer bestimmten ZeitdieErdeausschliesslichmetRassen
besetzt, deren Individuen Selbstbefruchter sind, so würden bei einer
Aenderung der Wachstumsbedingungen auf derselben die Pflanzen
dieser Rassen sich schwächer entwickeln, oder zu Grunde gehen,
und die Erdoberfläche würde an der einen Stelle eher,anderanderen
später seinen Pflanzenbestand verlieren. Bis zu einem gewissen
Grade können nun die Sebstbefruchter diesem Uebelvorbeugen,weil
die Erfahrung gelehrt hat, dass auch bei Selbbstbefruchtern Kreuzungen "Von Zeit zu Zeit auftreten. Möchten diese jedoch ausbleiben,
so kommen hier die Fremdbefruchter zu Hilfe, woraus durchKreuzbefruchtungen eine grosse Zahl von neuen Rassen mit neuen erblichen Eigenschaften entstehen können. Zwischen der Gesammtzahl
der alten und der neu entstandenen Rassenentsteht nun dadurchein
Kampf um das Dasein, dass die Pflanzen der einen Rasse unterden
gegebenen Wachstumsbedingungen kräftiger wachsen, als diejenigen
anderer Rassen, sodass schliesslich diejenige Rasse Siegerin bleibt,
deren erbliche Eigenschaften mit den Verhältnissen am vollkommensten in Harmonie sind.
Weilnunaberdie Wachstumsbedingungen anverschiedenen Stellen
der Erdoberfläche und selbstaufFlächen vongeringerGrösseverschiedensind,soistdieZahlvonRassen,welchedieselbebesetzt,eine'grosse.
Ueber Kreuzbefruchter sei nur noch bemerkt, dass die 2te,3te,4te
u. s. w. Generation im Principe miteinanderübereinstimmen. Gehen
wir z. B. von einer Bastardpflanze AaBb aus, welche alsomitBezug
auf zwei Eigenschaften ein Bastard ist, so sind die Genencombinationen der 2ten Generation durch dieMultiplication (A -j_a)ä(B+ b)2
gegeben. Liefern nun allePflanzen einegleicheundausreichend grosse
Nachkommenzahl, so erhalten wir in der 3ten Generation dieselben
Genencombinationen und in demselben gegenseitigen Verhältnisse
als in der zweiten Generation.
In der Wirklichkeit gestaltet sich natürlich Alles anders als das
Resultat von Berechnungen, was wirhier nochbesondershervorheben
müssen.
Erzeugt eine Pflanze nur 2 Samen, als die einzigen Repro-
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ductionsorgane, so liefert dieselbe natürlich auch nur zwei Nachkommen. War die Pflanze ein Bastard,mit der Genencombination
Aa plus den der bei der Mutterpflanze gleichen Genen, so können die genannten 2 Pflanzen nur zwei der Genencombinationen
AA + 2 Aa -f- aa enthalten. Waren diese die Combinationen AA
und aa, so hat man in der 2ten Generation nur Pflanzen, welchezu
den Elternrassen gehören. War die Muttenpflanze einBastardAABb,
so giebt diese eine 2te Generation von 16Combinationen, wovon
nur zwei in den Nachkommen realisiert werden können. Bei einer
kleinen Nachkommenzahl kommen also vieleRassenüberhaupt nicht
zu Stande, derer Zustandekommen mit Rücksicht auf die Zahl der
Gene in der Bastardpflanze möglich sein würden.
Nach diesem Resumé über den Kampf um das Dasein im Pflanzenreiche können wir über denjenigen im Tierreiche sehr kurzsein.
Im Prinzip haben wir hier dieselben Erscheinungen und analoge
Folgen des Kampfes, nur bringen viele Tiere eine kleine ZahlNachkommen, sodassbei Kreuzbefruchtung, die bei Tieren sehr algemein
sein wird, viele Rassen nicht zu Stande kommen.
Der Mensch hat in dasTier-und Pflanzenreich einevollständigrevolutionäre Aenderung gebracht, weil derselbe seine Culturrassen von
Pflanzen und Tieren in den Kampf gebracht hat. Erst hat derselbe
wilde Pflanzen und Tiere zu Culturrassen oder Cultursorten erhoben und deren Ausbreitung und Wachstum durch Bearbeitung
und Düngung des Bodens und durch die Pflege seiner Gewächsebefördert, welche letztere darin besteht, dass alle pflanzlichen und
tierischen Feinde der Culturgewächse, soweit dieses möglichist,vernichtet und die Wachstumsbedingungen für die Rassen während
deren Entwicklungmöglichstgünstiggemachtwerden.Zudem trachtet
der Mensch sich jeden Fortschritt der Wissenschaft, wodurch die
Fruchtbarkeit des Bodens zu erhöhen ist, zu Nutzen zu machen.
Weiter sucht derselbe durch Züchtung Rassen zu erlangen, welche
die bestehenden im Ertrage übertreffen. Bei der Pflanzen-Züchtung
trachtet er bei Kreuzbefruchtern z. B. bei Zuckerrüben oderRoggen,
durch Selection die für ihn wertvollsten Individuen zu erhalten und
diese durch Selbstbefruchtung, wenn dieses möglich ist, oder durch
Befruchtung der wertvollsten Individuen weiter zu züchten.
Dabei bildet er aus den wertvollsten Individuen Familien, worin
er wiederum durch scharfe Selection die wertvollsten Exemplare
aussucht u. s. w. Weiter macht der Mensch von Kreuzungen Gebrauch, um Rassen von für ihn hohem Werte zu züchten. Bei der
Tierzucht macht derselbe ausserdem noch Gebrauch von Blutlinien,
wodurch er die wertvollen Eigenschaften von ausgezeichneten Individuen in den Nachtfolgern festhält, und dabeidieschädlichenFolgen
der Zucht in nächster Verwandtschaft vermeidet.
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Von einem Kampfe urn's Dasein kann man eigentlich nur bei
Menschen sprechen, weil nur diese sich ihres Handeln bewusstsind^
Der wesentliche Unterschied zwischen Tier und Mensch liegt hierin
dass Tiere Instinkt haben, die Menschen denken. Das Denken kann
der Mensch dem Tiere nicht beibringen, wohl kann er dem Tier
etwas zu tun lernen. Durch Denken kommt der Mensch zum Bewusstsein vom Wesen der Dinge, somit vom Wesen von sichselbst,
dem „Jch", und von dem der übrigen Welt. Insoweit derselbe zum
Bewusstsein gekommen ist, ist er zum Wissen gekomen. Der
Wissensdrang liegt im menschlichen Geiste, und hat die Wissenschaft iri's Leben gerufen, welche für die Menschenein unbegrenztes
Arbeitsfeld bietet, welches auch bei der intensivsten Arbeitsteilung
vollständig zu bearbeiten unmöglich ist. Für Menschen, welche ihre
ganze Kraft einsetzen, um auf diesem Gebiete etwas zu erreichen,
entsteht selbst die Gefahr, dass sie einseitig werden, weildie Arbeit
als solche volkommene Befriedigung schenkt. Auch kann durch
die Wahl seines Arbeitsgebietes ein Volk so einseitig werden, dass
häufig revolutionäre Ereignisse eintreten müssen, um die Gefahren
der Arbeitsteilung deutlich in's Licht zu stellen.
Der Zweck des Menschenlebens ist die Entwicklung des menschlichen Geistes, welcher die Mitwirkung des Körpers zur Bedingung
hat, da Körper und Geist eineEinheitbilden.DermenschlicheKörper
ist ein wunderbarer Organismus, welcher durchein ausserordentlich
reich verzweigtes Nervensysteem regiert wird, welches sich im centralen Nervensysteme concentriert, sodass alleEindrücke, welche auf
den Körper wirken, nach letzterem übergebracht werden, wodurch
es dem Geiste möglich wird, durch die Bemittelung der Sinnesorgane wahrzunehmen und sich von der Aussenwelt und von sich
selbst einen Begriff zu bilden.
Da, wie gesagt, der Körper eine unentbehrliche Bedingung für
das Leben und Wirken des Geistes ist,sohatderMenschdie Aufgabe
zu erfüllen^ für die Entwicklung und für den Unterhalt desselben
die Existenzmittel zu schaffen; und so hat jedesVolk im Handwerk,
im Fabriekswesen, im Handel und in der Landwirtschaft ein Räderwerk geschaffen, welches unaufhörlich in Bewegung ist und fortdauernd ausgedehnt wird, um die Gesammtmassa von Gütern zu
erzeugen, einzuführen und zu verteilen, wodurch der Körper des
Menschen, seinen ererbten Anlagen entsprechend,zur vollkommenen
Entwicklung gebracht werden.kann.
Aber die Entwicklung des Körpers ist nicht Selbstzweck, sondern
das Mittel, den Geist in den Stand zu setzen, zu denken und seine
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Handlungen zu beherrschen. Und nun ist es eine bedeutungsvolle
Tatsache, dass der Geist in seiner Entwicklung dem Wachstum des
Körpers nich von selbst folgt, sondern dass derselbe in gewissem
Sinne unabhängig von diesem zur Entwicklung gebracht werden
muss, sodass der Geist vom KörpereinenvollenGebrauchzumachen
weiss, dass er 'die Sinnesorgane so regiert, dass das „Ich", das
Individuum also, zum wahren Begriffe vom WesenderDingekommt.
Der Geist muss mit geistlicher Nahrung ernährt werden, und von
der Art dieser Nahrung hängt dessen Entwicklung ganz undgarab;
wir müssen deshalb danach streben, uns von dem Wesentlichen
dieser Nahrung einen deutlichen Begriff zu machen.
Unter dem Wesen der Dinge verstehen wir, wasdieseinWahrheit
sind. Die Wahrheit ist aber ein Begriff, welchen wir ebensowenig
als andere Begriffe wahrnehmen können. Wohl können wir Begriffe
durch die Wahrnemung in uns zum Bewusstsein bringen, mit
anderen Worten, wir können das Wesen der Dinge nur durch das
Denken ergründen.
Die Philosophen haben diesen Denkprozess für unsvollbracht, und
wir müssen diesen wiederholen, wenn die Wahrheit Allgemeingut
werden soll. Um uns des Wesens der Dinge bewusst zu werden,
müssen wir darauf bedacht sein, dass das Ding der Wahrnemung
nicht als solches ist, sondern ein DingunsersBewusstseins,alsoeine
Erscheinung. Das Ding ist eine Einheit, wovon wir dadurch eine
Vorstellung erhalten, dass dessen Eigenschaften, welche uns durch
unsere Sinnesorgane bemittelt werden, in unserm Bewusstsein, in
unserm „Ich" zu einer Einheit zusammengefasst werden. Richten
wir unsere Wahrnehmung z. B. auf eine Rose, so sehen wir diese
z. B. rot, wir riechen ihren Duft, befühlen ihrezarten,sanften Blätter
u. s. w. und erhalten von ihr eine Einheitsvorstellung, ebenso als
'wir vom Dinge im Allgemeinen, der Welt, dem Macrocosmos, eine
so vielfältige Vorstellung bekommen als wir Sinnesorgane haben.
Für die Erforschung des Kampfes um's Daseinist nun diefolgende
Bemerkung nochvonWichtigkeit.DerGrundfür unsereUeberzeugung,
dass wir die Erscheinungen und somit deren Wahrheit begreifen
können, liegt in unserer Gewissheit, dass dieselben Gesetzen unterworfen zind; Gesetz ist hier abergleichbedeutend mit Notwendigkeit.
Kennen wir z. B. die Erblichkeitsgesetze, so wissen wir, wie die
Eigenschaften einer Pflanze undeinesTieressichaufdieNachkommen
verteilen. Gesetz ist aber widerum ein Begriff, welcher durch die
Wahrnehmung nicht festzustellen ist. Wiegt beispielsweise der
Chemiker 100 Gram kohlensauren Kalk ab,umdarindieKohlensäure
und den Kalk zu bestimmen, so erhält derselbe niemals genau
100 o/0 des Stoffes zurück, weil keine Wägung absolut genau ist.
Durch sehr exactes Arbeiten ,macht der Untersucher das Resultat
nur sehr wahrscheinlich. Die Wahrheit in der Natur ist Wahr-
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scheinlichkeit. Für den menschlichen Geist ist dieWahrheit absolut.
Deshalb verdient das Resultat einer wissenschaftlichen Untersuchung ebenso wie des Denkens eines jeden Menschen nur dann
Vertrauen, wenn der Mensch die sittliche Kraft hat, wahr zu sein.
Wer die Wahrheit finden will, muss sich von jedem Einfluss seines
Körpers, seines Gefühles, seines Mitmenschen frei machen, welche
ihn verleiten können, unwahr zu sein. Vor Allem muss der Mensch
sich frei machen von vorgefassten Meinungen, sonst betrügt er sich
selbst. Das Kind hält die Meinung derEltern,derUnwissendediedes
Gelehrten für richtig. Sind diese Meinungen falsch, so bleiben
dieselben falsch, es sei denn, dass ein denkenderMenschvolkommen
selbstständig, volkommen frei wird, und die Gewohnheit der
Uebernahme von falschen Meinungen durchbricht. Die Gewohnheit
ist wohl das grösste Hinderniss für die Erforschung der Wahrheit
und für das Gewinnen der sittlichen Kraft des Menschen, wahr zu
sein, und doch ist die Gewohnheit die Grundlage des Bewusstseins.
Wer das Wesen der Dinge und vor Allem vonsichselbst begreifen
will, muss die Wahrheit lieb haben und vollkommen frei sein. Die
Freiheit ist für den Menschen derersteundnotwendigste Culturwert,
da dieselbe die Vorbedingung für jeden Culturwert ist. Das Gesetz
begreift seine Notwendigkeit nicht, dasselbe kann also nur durch
den im Besitze der Freiheit seienden Geist begriffen werden.
Die Unentbehrlickkeit der Freiheit für den menschlichen Geist
schliesst das RechtaufFreiheitinsichein,welchesRechtjedochjedem
Menschen die Verpflichtung auferlegt, seinem Mitmenschen dieselbe
Freiheit zu verbürgen. Die Menschen müssen also ihr Leben so
einrichten, dass die Freiheit desGeistesfürJedenermöglichtwird;sie
müssen sich, soweitdiesesmöglichist,Beschränkungen im Gebrauche
aller Bedingungen, aller Güter, auflegen, welche für dieEntwicklung
und Erhaltung des Körpersund desGeistesnotwendigsind,undAlles
vermeiden, wodurch sieselbstdieseBedingungen ungünstiger machen.
Wir müssen uns bemühen, in dasWesendesmenschlichen Geistes
tiefer einzudringen, und für diesen Zweck bei denjenigen Individuen
in die Schule gehen, von denen der Fortschritt in derMenschenwelt
abhängt, also bei den Genies.
Die Genies sind die grossen Denker, welche den menschlichen
Geist offenbaren und dem Menschen, wie denVölkern zeigen,welche
ihre und schliesslich, welche die wahren Culturwerte sind. Sie
weisen und bereiten die Wege, welche für den Fortschritt eines
Volkes und der gesammtenMenschheiteingeschlagen werden müssen.
Sie sind die fruchtbarsten Arbeiter, weil sie die Arbeitsmethoden zu
finden wissen, wodurch einerseits die in der Natur herrschenden
Gesetze erforscht, andrerseits die Mittel gefunden werden, welchees
dem Menschen ermöglichen, sich im Kampfe um das Dasein zu
handhaben. Ihre Arbeit hat den höchsten Wert und sie sind die
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geistlichen Herrscher unter den Menschen: in ihrer Genialität liegt
ihre Macht.
Est giebt auf jedem Gebiete grosse und kleine Genies, welche
letztere wir Talente zu nennen pflegen. Unter diesen sind organisatorische Talente von grosser Bedeutung, weil sie dafür sorgen, dass
die von den Genies angewiesenen Wege ausgebaut und mit einem
Netze von Wegen verbunden werden, welchedurch dieverschiedenen
Menschengruppen eines Volkes wirklich begangen werden können.
Warum der eine Mensch ein grosses, der andere ein kleinesGenie
wird und die grosse Menschenmenge nur Arbeiter im Dienste der
Genies sein können, ist ein Welträtsel. Nehmen Menschen, welche
keine Genies sind, an, dass die Verhältnisse, worunter sie leben,
hieran schuld sind, so wird ihr Streben, diese zuändern, begreiflich.
Sie müssen sich jedoch davor hüten, die Verhältnisse so zu egalisieren, dass diese, Genies zu erzeugen, volkommen ungeeignet
werden. Sie würden in diesem Falle ihren eignen Untergang herbeiführen. DieLösung deshiergenannten Rätselsistebensoschwierig,
als die Lösung-des Rätsels, warum das eine Individuum dieUnendlichkeit begreift, das andere nicht. Wem dieser Begriff zuerst zum
Bewusstsein gekommen ist, muss wohl ein grosses Genie gewesen
sein, weil der Unendlichkeitsbegriff für die Mathematik grossen
Wert hat und somit auchfür dieNaturwissenschaften, deren Studium
fortwährend 'mehr auf dem der Mathematik fusst. Es ist möglich, dass die grosse Bedeutung, welche die Mathematik für den
den Fortshritt der übrigen Wissenschaftern gehabt hat, hierin ihren
Grund hat, dass Mathematiker ausschliesslich mit Begriffenarbeiten,
somitdurchdieTäuschungen derWahrnemungnichtgehindert werden.
Leider kann das Resultat der Geistesarbeit der Genies den Menschen auch verhängnisvoll werden. Es giebt nämlich Menschen,
welche mit diesem Resultate viel mehr zu wuchern verstehen, als
andere. Sie wissen die Mittel zu finden, um grosse Massen von
Producten zu erzeugen und Reichtum zu erwerben. Dieses Resultat
ihrer Arbeit kann in ihnen die Leidenschaft hervorrufen, ihre ganze
Arbeitskraft auf die Vermehrung ihresReichtums zuverwenden,und
dieses dadurch zu erreichen, dass sie die Arbeitskraft von weniger
entwickelten Mitmenschen missbrauchen.
Dass die Socialdemokraten dafür eifern, dass der Reichtum den
Kapitalisten abgenommen und der Gemeinschaft zugewiesen wird,
ist darum begreiflich. Allein liegt hier die Schwierigkeit vor, die
Kapitalisten, welche ihren Reichtum missbrauchen von denen zu
unterscheiden, welche diesen richtig zu verwerten verstehen. Ist
das Vermögen, Güter zu erzeugen, bei verschiedenen Individuen
verschieden — und wer zweifelt daran — so ist es für ein Volk
wohl am zweckmässigsten, Personen, welche mit diesemVermögen
in hohen Grade begabt sind, Unternehmerarbeit verrichten zulassen.
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Es wird dann wohl richtiger sein, darauf hinzuarbeiten, dass die
erzeugten Güter richtig verteilt werden.
Wir haben nun unter den Genies nach denen zu suchen, welche
uns den Weg weisen, mit welcher Nahrung der menschliche Geist
ernährt werden muss, damit der Menschseinenwahren Lebenszweck
erreichen kann, und dessen Charakter so gebildet wird, dass er mit
grosser Energie diesen Zweck zu erfüllen strebt.
Von den beiden Völkergruppen, welche gegenwärtig mit einander
Krieg führen, giebtdieeinealsdasZielihresKampfes dieVerteidigung
von Freiheitund Recht an, die andere sein Dasein in dem Sinne zu
sichern, dass dieses „Dasein" die Bedingungen einer fruchtbaren
Arbeit für die Entwicklung ihrerCultur bietet. Alswahre Culturwerte
sind durch die Genies der Culturvölker Freiheit, Recht, Wissenschaft
Kunst und Gottesdienst angewiesen.
Da die Genies auch die Mittel anweisen müssen, wodurch die
Culturwerte zur vollen Entwicklung gebracht werden können, soist
es von grosser Bedeutung, dass ein Volk stets Geniesbesitzt.Darum
ist die Frage von grossem Interesse, welchen Ursprung das Genie
hat und unter welchen Bedingungen dasselbezurvollenEntwicklung
kommen kann. Im ersten Abschnitte haben wir gesehen, dass die
Gene den spefischen Bau des Körpers beherrschen, sodass die Frage
vor der Hand liegt, ob für Genies auch Gene bestehen. Bei Körpern
werden die Gene von Geschlecht auf Geschlecht vererbt und zwar
in den Kernen der Geschlechtszellen. Gilt etwas Aehnliches auch
für Genies? Diese Frage zu beantworten bin ich natürlich ausser
Stande, trotzdem aber wird es nötig sein, hierauf mit Rücksicht
auf den hier vorliegenden Gegenstand nacheinerAntwortzusuchen.
Schon aus der relativ grossen Seltenheit von Genies wird man
die Schlussfolgerung machen, dass hiervon Genen keine Rede
sein kann, um so weniger als von einer Erblichkeit des Genie auf
die Kinder etwas zu bespüren ist. Ganz entscheidend ist diese
Antwort jedoch nicht, weil wir gesehen haben, dass beiKreuzungen
von Rassen, welche in einer grossen Anzahl von Eigenschaften
verschieden sind, Genencombinationen sehr häufig nicht zu Stande
kommen. Nun ist ein Culturvolk keineswegs eine reine Rasse und
wäre nun bei einer Kreuzung von zwei Menschen eine „GenieGenencombination" möglich, so würde dieselbe sehr häufig nicht zu
Stande kommen; das seltsame Vorkommen von Genies wäre also
wohl begreiflich.
Ebenso wenfe als für Genies sind bis zum heutigen Tage für den
gewöhnlichen Menschengeist, von welchem letztern Genies doch
eine Erscheinung sind, Gene entdeckt.
Darum werdenwirunsdarauf beschränken müssen, nachzuforschen,
inwieweit die Verhältnisse, unter welchen Genies und der menschliche Geist im Allgemeinen sich entwickeln, auf diese Entwicklung
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von Einfluss sind. Man muss hierbei aber darandenken,dasszudem
„Milieu",derUmgebung,desGenieeslederKörpergehört,mitwelchem
der GeisteineEinheitbildetund2edieUmgebung,worindasGenielebt.
Dass die Entwicklung des Körpers für diejenige des Geistes von
grosser Bedeutung sein muss, ist selbstverständlich. Hierüben sin
Paar Bemerkungen!
Die Tatsache, dass in der Jugend vieleMenschen glücklichsind—
wenigstens wenn die Erzieher dem GlückedesKindesnichtimWege
stehen — wird sich wohl am einfachsten hierdurch erklären lassen,
dass der Körper in seinem Wachstum dem des Geistes voraus ist.
Durch die geistliche Tätigkeit des Kindes wird der Körper nicht
ermüdet, noch die Nerven überreizt. Beim Unterricht wird demnach
dafür Sorge getragen werden müssen, dass bis zum Erwachsensein
des Körpers die Entwicklung des Geistes relativ zurückbleibt.
Wird dieses Verhältniss gestört, so kann, aber braucht dies keine
verhängnissvollen Folgen zu haben, da ohne jedenZweifel diePolgen
von vielen Fehlern, welche bei der Erziehunggemacht werden,durch
die Natur wieder ausgemerzt werden. In welchemMaassediesjedoch
geschieht, ist schwer festzustellen; jedenfalls isteinewirklich zweckentsprechende Erziehung ausserordentlich schwierig, weil der Zweck
der Erziehung nur wenigen Menschen deutlich vor Augen steht.
Mir ist Jemand bekannt, dessen Körpergewicht gross,dessenMuskelarbeit aber träge war. Er lag als Kind viel neben dem Klavier,
wenn seine Mutter sang, sodass er viele Melodieën von Liedern vor
sich hin singen konnte, ehe er sprechen gelernt hatte. Sein musikalisches Talent hat sich auch später stark entwickelt; die Empfindlichkeit der Nerven kan im frühen AlterohneFragestark erhöht
werden. — Ich persönlich war sehr spätreif, was bei meinen Geschwistern keineswegs der Fall war., Ohne jede Frage hat mein
Gedächtniss durch Krankheiten in meiner Jugend viel gelitten; ich
war sehr häufig nicht im Stande und bin dies auch heute noch
nicht, mir in einembestimmten AugenblikedenNamenvonJemanden
ins Gedächtniss zu rufen, welchen ich beinahe täglich hörte. Auf
dem Gymnasium machte mir das Lernen der lateinischen und
griechischen Sprache die grösste Mühe, sodass ich gegenüber
meinen Mitschülern zurückblieb. In meiner Studentenzeit auf der
landwirtschaftlichen Academie war meine Spätreifheit total verschwunden; mir wurde dasStudiumimVerhältnisszumeinenMitstudenten' selbst aussergewöhnlich leicht, sodass der Director der Academie mir den Rat gab, überhaupt nicht mehr indie'landwirtschaftliche Praxis zurückzugehen, sondern beim Lehrfache zu bleiben.
Die Spätreife war also Folge meines Gedächtnissmangels und
durchaus einseitig, denn nicht allein wurde mir das Studium in
einer andern Richtung nicht schwer, sondern es hat sich gezeigt,
dass mein Denkvermögen übrigens nicht gelitten hatte und weiter
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dass meine Lebensauffassung und mein Charakter in der Periode
meiner Spätreite sich als ResultatderUmgebuug,worinichin meiner
Jugend lebte, vollständig gebildet hatte.
Diese wenigen Beispiele müssen hier genügen, um meine Auffassung zu illustrieren, dass die Entwicklung desmenschlichen Geistes
ausschliesslich das Resultat der Umgebungist,inwelcherderMensch
lebt.DerOrtund dieGegend,worinderMenschgeborenwird,dieLebensauffassung und der Charakter der Eltern, derUnterricht, dieLektüre,
das Volk, zu dem der Mensch gehört, sind alle Einflüsse, welchedie
EntwicklungdesmenschlichenGeistesunddenCharakterdesMenschen
beeinflussen. Darum ist es eingrossesVorrecht,zueinem Culturvolke
zu gehören,welchesübereinen grossenReichtum geistlicher Güterverfügt und diese für dasEntwickeln desmenschlichen Geistesverwertet.
Zu diesem Milieu gehört dann der mit dem Geiste eine Einheit
bildende Körper, welcher störend und fördernd auf dieseEntwicklung
wirkt. Der Kampf des Geistes mit dem Körper ist doch eines der
stärksten Mittel für die Bildung des Charakters und somit für die
Entwicklung sittlicher Kraft. Die Genies sind eine Erscheinung des
menschlichen Geistes, man kann dieselben die Apostel der Unsterblichkeit dieses Geistes nennen, wie denn die Werke grosser Geister
unsterblich sind und in diesem Sinne erblich, dass dieselben aufdie
Entwicklung vieler Menschen befruchtend wirken. Dass auch die
Genies das Resultat des Milieus sind, folgt schon hieraus, dass das
Genie auch den Stempel seines Volkes trägt.
Ob bei der Bildung von Genies die sogenannte kritische Periode
eine Rolle spielt, ist schwer zu entscheiden. Es hat sich nämlich
gezeigt, dass Pflanzen und Tiere nicht allein, entsprechend den günstigeren oder ungünstigeren "Wachstumsbedingungen, ärmlich oder
üppig wachsen, und dass bei einseitigen Wachstumsbedingungen
einzelne ihrer Eigenschaften eine auszergewöhnliche Entwicklung
aufweisen, sondern dassauch bestimmteWachstumsbedingungen auf
die spätere Entwicklung einen ganzaussergewöhnlichen Einfluss ausüben, wenn dieselben in einer bestimmten Lebensperiodeder Pflanze
zur Wirkung kommen. So hat Hugo de Vries z. B.festgestellt, dass
eine Klatschrose (Papaver somniferum), wenn sie in einem frühen
Entwicklungsstadium schlecht ernährt wird, später Nebencarpellenarme Blüten trägt, auch wenn dieselbe nach jenem Stadium reich
ernährt wurde, und umgekehrt, dass diese Pflanze Nebencarpellenreiche Blätter trägt, wenn sie in frühem Alterreichund nachherarm
ernährt wird. Die Möglichkeit, dass Störungen in der Entwicklung
des Körpers oder intensive Wirkungen desGeistesineinerkritischen
Entwicklungsperiode des Körpers für die Entwicklung des Geistes
tief eingreifende Folgen haben können, ist jedenfalls denkbar; vielleicht wird dadurch zugleich erklärlich, warum vieleGenieseinseitig
entwickelt und häufig unpraktisch sind.
18
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Die [Einheit des Körpers und des Geistes beweist nicht, dass die
Anlagen des Geistes in gleicher "Weise als die des Körpers von
den Eltern geerbt werden. Beide, der Körper undderGeist,bildenan
sich wiederum jeder eine Einheit, die sich beim Körper als viele
Eigenschaften offenbart, beim Geiste als viele Momente. Der Geist
ist im Körper und entwickelt sich, wie gesagt, meiner Ansichtnach
durch das oben genannte doppelte Milieu.
Für diese Auffassung spricht in starkem Maasse der Stifter des
Christentums.
Die Bibel lehrt uns, dass Jesus wohl als Mensch geboren, dass
das Göttliche in ihmdagegennichtgeborenist.Obwirannehmen,dass
Christus nur Mensch, öder Gott und Mensch in einer Person ist,
kommt fur unsern Fall nicht in Frage, weil Christus das vollkommen Göttliche als Mensch offenbarte. Christus hatte einen absolut
reinen Begriff von der Freiheit und die sittliche Kraft, diese stets
für sich zu realisieren. Letztere war sogross,dasserjedem Einflüsse
seines Körpers und seiner Mitmenschen Widerstand zu leisten vermochte, welche ihn hätte verleiten können, etwas Anderes als das
Göttliche seines Geistes zu offenbaren. Diese sittliche Kraft verliess
ihn selbst nicht in seinem qualvollsten Leiden. Für die Juden war
Christus ohne Zweifel ein Bastardmit dengemeinsten Eigenschaften,
welcher den Geist des Volkes zu vergiften drohte. Die demselben
auferlegte unmenschliche Strafe war darum darauf berechnet, mit
seinem Körper seinen Geist vollkommen zu vernichten. So,waren
denn auch im Kampfe um's Dasein die Juden zeitlich die Sieger,
für die Ewigkeit aber Christus. Durch seine mächtige Persönlichkeit
und seine unbegrenzte Liebe zu seinen Mitmenschen gab er seinen
Jüngeren den Glauben an Gott und damit an die Unsterblichkeit
ihrer Seele.
Vielleicht trägt die Tatsache, dass der Kampf um das Dasein
durch das Christentum nicht aufgehoben ist, mit die Schuld daran,
dass der Glauben bei vielen Christen schwächer geworden ist; diese
unbeschreiblich harte Zeit wird diesen sicherlich zu neuem Leben
erwecken.
Nachkommen in dem gewöhnlichen Sinne dieses Wortes hat
Christus nicht gehabt, aber Millionen und Millionen Nachkommen,
auf welche derselbe das christliche Ideal vererbt.hat.
Will man dieses Beispiel darum nicht gelten lassen,weil Christus
nicht nur Mensch, sondern auch Gott war, so lässtsich noch eine
grosse Zahl von Personen anweisen, welche für die Offenbarung des
Wesens des menschlichen Geistes ihr Leben zu opfern bereitwaren,
und dadurch auf das Fühlen und Denken der Nachwelt einen
entscheidenden Einüuss ausgeübt haben.
Seinen Lebenszweck zu erreichen, ist für den allein stehenden
Menschen unmöglich, sodass denn auch vonselbst Menschengruppen
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entstanden sind, welchen schliesslich die Bedeutung der Gemeinschaftsarbeit zum Bewusstsein gekommen ist.
Auf welche Weise diese Menschengruppen entstanden sind,warum
dieselben eine verschiedene Organisation und einen verschiedenen
Charakter haben, haben die Sociologen zu erforschen. Der Philosoph
Hegel hält die Familie für die beste Grundlage der Gemeinschaft,
und in der Tat besteht in einer gesunden Familie die intensivste
Gemeinschaftsarbeit, weil die Eltern die Aufgabe zu erfüllen haben,
das Kind so zu erziehen, dass dasselbe das Ideal des Lebens, die
Entwicklung und Offenbarung des menschlichen Geistes,mitEnergie
zu erstreben sucht.
Den Höhepunkt der Gemeinschaftsentwicklung bilden die Völker,
deren Organisation durch den Staat repraesentiert wird.
Je vollkommener eine Organisation ist, desto mehr ist darin die
Disciplin (Zucht und Ordnung) verwirklicht. Dieses Prinzip kommt
hierauf hinaus, dass jedes Mitglied der Organisation sichdesZweckes
derselben vollkommen bewusst ist und aus freiem Willen und mit
ganzer Hingebung an der Realisierung derselben mitwirkt. Dabei
muss die Arbeitsteilung so vollkommen sein,dassJedemdieAufgabe
zugewiesen wird, wofür er berechnet ist. Haben die Mitglieder ein
kräftiges Pflichtgefühl, so liegt in einer gesunden Organisation eine
grosse Kraft. In dem deutschen Militärwesen ist die Organisation
in so hohem Grade durchgeführt, dass viele Nicht-Deutsche eine
so vollkommene Durchführung der Disciplin für unmöglich halten,
es sei denn, dass der Zwang an dieStellederFreiheittrete;dieselben
sprechen in diesem Sinne von Militarismus, welchen Deutschlands
Feinde mit Barbarismus übersetzen. Die Tatsache, dass beim Ausbruche des Krieges sich die Deutschen in so grossen Schaaren als
Freiwillige anboten, meinen genannte Nicht-Deutsche denn auch
nicht anders erklären zu können, als dass beim Deutschen sich der
Freiheitsbegriff ungemerkt in den Zwangsbegriff umgestaltet hat.
Man kann hier fragen ob die Ideale der Vaterlandsliebe und Pflichttreue so nicht zu Spielzeug gemacht werden. Zucht und Ordnung
müssten dann notwendig mit der Freiheit im Streite sein, und die
Schulpflicht, welche das Seitenstück zur Dienstpflicht ist, wäredann
ebenso verwerflich.
Dass die Nicht-Deutschen sich selbst betrügen, wird sich stets
zeigen, wenn ihr Vaterland in Gefahr ist, es sei denn, dass die
Volkskraft erlosschen ist. Dass ein Volk aus freien Stücken mit
einem anderen Volke in einen Gemeinschaftsbund tritt, ist natürlich
sehr wohl denkbar — zwei Völker können dieselben Idealehaben—
dass aber ein ganzes Volk sich für ein anderes aufopfert, wie ein
Einzelner für sein Volk, ist weniger leicht annehmlich.
Ist die allgemeine Dienstpflicht verwerflich, so ist es befremdend,
dass dieselbe auch in andern Staaten eingeführt ist. Weiter muss
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es Wunder nehmen, dass nach dem Ausbruch des Krieges die
Presse in den meisten Staaten an das Volk den mahnenden Aufruf
richtet, zu organisieren nach dem Deutschen d. ii. dem Preussischen
Beispiel.
Der Zweck der Organisation kann natürlich ein sehr verschiedener
sein, z. B. gemeinschaftlicher Einkauf von. Gütern, gemeinschaftlicher Verkauf von Producten, Viehzuchtvereine, Arbeiterorganisationen, Organisation des Unterichtswesens, des Kirchenwesens u. s.
w. Die wichtigste Organisation ist natürlich diejenige des ganzen
Volks zu einem Staate. Dieselbe muss nicht allein das gesunde
Leben von allen besonderen Organisationen im Volke, sondern auch
die gesunde und kräftige Entwicklung jedes Mitgliedes des Volkes
ermöglichen. GlücklichdasVolk,welcheshierfür über organisatorische
Talente verfügt, da dieselben einen deutlichen Begriff vom "Wesen
des Menschen und von den Mitteln haben müssen, wodurch der
Mensch zu einer solchen Entwicklung zu bringen ist, dass derselbe
•den Zweck seines Lebens erreicht; weiter von der Weise, wie diese
Mittel in jeder Periode der Entwicklung des Individuums aufzweckentsprechende Weise zusammen wirken müssen u. s. w. Die Arbeitskräfte indiesergrossartigenOrganisation sindMenschen,vondenen
jedem der Platz angewiesen werden rnuss, an welchem seine Arbeitskraft am fruchtbringendsten angewendet werden kann.
Der Zweck dieser Organisation ist, die Culturwerte, welche das
Volk sich als Ideal gestellt hat, zuvollerBlütezubringen; upterden
Völkern steht dasjenige am höchsten,welcheseinenrichtigen Begriff
davon hat, welche Culturwerte die wahren sind, und diese in harmonischem Verhältnis zu kräftiger Entwicklung zu bringen weiss.
Wirsahen,dassderKampf um das Dasein bei Pflanzen und Tieren
zwischen Rassen geführt wird, in der Menschenwelt schiesslich
zwischen Völkern. Hier tritt also das Volk an die Stelle derRasse,
und ist es die Frage, ob diese Auffassung wohl in jeder Hinsicht
richtig ist.
Fest steht, dass Völker keine reine Rassen sind, sondern wie das
Wort es andeutet, tatsächlich Populationen, also ein Gemenge von
Rassen, wie es bei Pflanzen und Tieren ja auch meistens der Fall
ist; eine Rasse rein zu erhalten, ist stets schwierig. Der Zweck
eines Volkes muss also in Folge seiner Organisation erreichbarsein,
obschon dasselbe aus mehreren Rassen besteht. Nun bilden verschiedene Rassen grössere Gruppen, die Sorten genannt werden,
obschon das Wort Sorte nicht mehr scharf definiert ist. Es ist nun
eine Frage von Bedeutung, ob Rassen von verschiedenen Sorten
vermittelst einer Organisation wirklich zu einem Volke zusammen
geschmiedet werden können. Natürlich habe ich diese Frage hier
nicht zu beantworten, sondern deren Inhalt nur zu verdeutlichen.
Die Völker der weissen Hautfarbe stellen sich aufden Standpunkt,
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dass sie im Besitze der wahren Culturwerte sind, und deshalb das
Recht haben, das Land eines ungebildeten Naturvolkes in Besitz
zu nehmen und das Letztere zu beherrschen:.dasselbe, wie man
sagt, zu einer Kolonie zu machen. Die für uns wichtige Frage
ist nun, ob diese beherrschten Kolonieen mit dem herrschenden
Volke zu einem Volke verschmelzen. Nun ist es eine bekannte Tatsache, dass die Völker mit weisser Hautfarbe es meistens ungern
sehen, dass Ehen zwisschen den Mitglidern des Cultur- und des
Naturvolkes geschlossen werden. Die Buren, in den südafrikanischen
Republiken wollen von solchen Ehen absolut nichts wissen; sie
müssen wohl davon überzeugt sein, dass eine Bastardirung für die
Cultur des herrschenden Volkesverhängnissvoll sein würde,sie fürchten wahrscheinlich, durch eine solcheBastardirungdieihnen heiligen
Culturwerte zu verlieren und damit das Recht, über das Naturvolk
zu herrschen. Sie sind weiter überzeugt, dass das Naturvolk das
Recht der Herrschaft des Culturvolkes erkennt, sodass hier Recht
und Macht zusammenfallen.
Ebenso wollen die Staaten von Nord-Amerika von Ehen ihrer Bevölkerung mit Negern nichts wissen.
Obschon die Juden schon viele Jahrhunderte Mitglieder der verschiedensten Völker sind und auch Ehen zwischen Juden und z.B.
Christen geschloosen sind, ist es doch einer sehr grossen Zahl derselben unmöglich, die christliche Idee anzunehmen, und versetzen
sich diese mit der grössten Hartnäckigkeit gegen eine Einfügung in
ein Volk in dem Sinne, dass sie mit diesem die gleichen Culturwerte zu realisieren wünschen. Für ein Culturvolk bilden dessen
verschiedenen Culturwerte aber eine Einheit.
Das Resultat des Studiums, wie verschiedene Menschenrassen zu
einem Volke zusammengewachsen sind, ist natürlich von grossem
Interesse, denn, ebenso als die Landwirte ihre Culturgewächse für
Rassen hielten, weil dieselben eine so einheitliche Gruppe von
Pflanzen oder Tieren bildeten, dass sie die Rasseunterschiede der
Individuen nicht sahen, so macht ein Volk den Eindruck eines
einheitlichen Charakters im geistigen Sinne.
Dass, ebenso wie der Charakter des Individuums,soauch derjenige
eines Volkes durch das Milieu bedingt wird, in welchem das Volk
sich bildet, scheint mir unzweifelhaft. Das Milieu isthier wiederum
die Umgebung, worin das Volk lebt,unddiemenschlichen Individuen
selbst. Man wird wohl in erster Linie die Bildung der Naturvölker
studieren müssen, um von dem Einflüsse des Klimas, des Bodens
und der Lage des Landes auf den Charakter eines Volkes einen
starken Eindruck zu erhalten, und weiter nachzugehen, welche
Culturwerte ihrem geistigem Leben zu Grunde liegen. Vielleicht
bekommt man dann auch von, was man mehr spezifisch Seelenennt,
einen deutlicheren Begriff. Uns interessieren hier jedoch mehr die
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Völker, deren Cultuur mit demjenigen, zu welchem wir gehören,
Uebereinkunft haben.
Der Mensch besitzt die Macht, in der Natur solche Veränderungen
anzubringen, dass ein Volk dadurch im stände ist, sich in einem
bestimmten Lande zu entwickeln und die Bedürfnisse der anwachsenden Bevölkerung zu befriedigen. Mit den Veränderungen seiner
Umgebung unterliegt auch der Körper des Menschen Aenderungen,
weil wir nicht mit einer einzigen Rasse zutunhaben.Die Herrschaft
eines Volkes über die Natur ist aber keine unbegrenste. Es kan
das tropische Klima nicht zum gemässigten machen und Sand nicht
zu Lehm umkneten und so drückt die Natur ihren Stempel aufden
Charakter eines Volkes. •
Häufig machen das Klima und die Lage eines Landes auf uns
den Eindruck, dass dort eineinziges Volkangetroffen werdenmüsste,
doch finden wir dann häufig verschiedene Völkermit verschiedenem
Charakter. Inwieweit dieser Charakterunterschied auf eine Verschiedenheit der Natur oder auf ursprünklich verschiedene Volksstämme zurückzuführen ist, ist zuweilen ganz sicher, in anderen
Fällen schwierig zu entscheiden.
Die Frage, w^e gross der Einfluss der Natur auf die Charakterbildung eines Menschen und eines Volkes ist, ist schwierig ganz
aufzulösen, der Hauptfactor für die Charakterbildung desselben ist
ohne Zweifel der Geist. Wie mächtig zieh dieser hierbeigeltenlässt,
wollen wir wenigstens an ein Paar Beispielen erläutern.
In ihrer Jugend sind die Menschengruppen hilflos, die störenden,
Leben oder Vernichtung bringenden Mächte lassen sich noch stark
gelten. Die Phantasie macht von diesen Mächten lebende Wesen,
welchedieMenschenliebenoder fürchten, je nachdem die Naturkräfte
wohltätig oderinentgegengesetzter Weisewirken.Schliesslichwerden
die Naturkräfte zu übersinnlichen Wesen gemacht und derGlaubean
das Uebersinnliche und an das Leben nach dem Tode bildet sich.
Der Glaube hat seine Macht gegenüberdemWissenbehalten,welches
Letztere sich bei den Culturvölkern stets stärker entwickelt hat.Der
Kampf zwisschen dem Glauben und dem Wissen hat Jahrtausende
gedauert und ist heute noch nicht ausgestritten.
Glauben ist absolutes Wissen und hat darum im Kampfe mit
Letzterem eine gewaltige Macht. Das Wissen untergräbt nun wohl
nicht den Glauben, wohl aber den einen oder anderen Glauben, und
droht hierdurch vielen Menschen das zu entnehmen, was für sieden
Wert des Lebens ausmacht. Das Wissen kann seinerseits auch
den Glauben nicht entbehren, nämlich den Glauben an sich selbst,
also den Glauben, dass der menschliche Geist das Wesen, das
Wahre, der Dinge ist. Dadurch übt das Wissen eine vernichtende
Kritik auf jeden andern Glaubensinhalt aus, dringt dem Menschen
seinenGlauben mit Macht auf und slägt alle Götzen in Stücke.
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Ein besonderes Beispiel von der Macht des Geistes aufdieBildung
des Volkes liefert der.Kampf vonChristusmitdemjüdischen Priester.
Der Culturwert des jüdischen Volkes war das Recht; dieses war die
Macht, welche das Uebel zu treffen wusste. Der Gott der Judenwar
der gerechte Gott, für den üebertreter des Rechtes gab es keine
Gnade. Cristus, welcher den Sünder zu sich rief und ihm dasewige
Leben verhiess, wenn derselbe ihm wirklich folgte, vernichtete die
Macht des einseitigen Rechtes, welche nachderjüdischen Auffassung
durch die Liebe nicht überwunden wenden durfte.
Das Recht is auch im gegenwärtigen Riesenkampfe der Völker
ein Machtwort geworden, das uns immer wieder mit gewaltiger
Stimme zugerufen wird. Es ist zu hoffen, dass die"Völkersichdavor
hüten, Christus aufs Neue zu kreuzigen, und sich bewusst bleiben,
dass die höchste sittliche Kraft sich als die Liebe zumMitmenschen
offenbart, und dass auch die Völker diese sittliche Kraft zu offenbaren haben, um Recht und Liebe in's Gleichgewicht zu bringen.
Bevor wir zur Besprechung der Ursachen des Kampfes um das
Dasein im Evolutionsprozesse der Menschheit übergehen, wollenwir
obige Auseinandersetzungen einigermassen resümieren.
Wie die "Welt entstanden ist, interessiert unshiernicht;wirhaben
unser Ohr den Männeru der Wissenschaft zu leihen, welche die
Erscheinungen und den Evolutionsprozess in der Welt zum Gegenstande ihres Studiums gemacht habben. Letzterer ist die ewige
Veränderung, welche die Erscheinungen bedingt. In dieser Veränderung herrscht das Gesetz, kein Teil der Welt, ebensowenig als
Energie geht verloren, die Notwendigkeit ist ein Ausdruck für die
Ordnung. Der Zufall ist in der Weltordnungausgeschlossen undvom
Menschen nur angenomenen, wenn derselbe die Wirkung der Weltordnung noch wahrnehmen noch bestimmen kann. Wir nehmen
an, dass die Welt aus Einheiten besteht, die grösser oder kleiner
sind, dass die kleinsten Einheiten sich, dem Gesetze der Ordnung
folgend, zu grösseren gruppieren und dass jede Einheit eine
Vielheit ist, denn sie lässt uns ihre verschiedenen Eigenschaften
wahrnehmen.
Allein der Mensch bringt in diese Ordnung der Welt scheinbar
Unordnung und Verwirrung. Er ist das Spiegelbild desMacrocosmos,
welches sich im Bewusstsein offenbart. Auf einen KörperdesMacrocosmos gestellt, bringt derselbe in der Oberfläche der ErdeVeränderungen zu Stande, besetzt dieselbe mit Pflanzen und Tieren nach
seiner Wahl und schafft sich die Bedingungen für seine eigne Entwicklung, welche es ihm ermöglicht, sich selbst kennen zu lernen,
den Macrocosmus zu erforschen nnd zu begreifen, unddieHarmonie,
welche darin herrscht, sich in seinen Kunstproducten zur Anschauung zu bringen. Er bringt somit seinen Geist zur Entwicklung
und begreift damit, dass die Unordnung, welche der Mensch in
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die Welt bringt, im Plane der Weltordnung aufgenommen ist, um
ihm dieseletsterezumBewusstsein zu bringen. Er komt schliesslich
zum Bewusstsein, dass der menschliche Geist das Wesen, also das
Wahre der Dinge ist, und dasselbe zur Offenbarung zu bringen hat.
Somit wird der menschliche Geist auch die Ursache des Kampfes
um das Dasein in der Menschenwelt finden können, und damit zugleich die Ursache des herrschenden Krieges, welcher dasLebenvon
Millionen von Menschen verwüstet oder vollständig vernichtet. Die
Genies sind die grossen Denker, welche den Völkern die Wege
weisen. Für die höchst entwickelten Völker van Europa haben sie
als Ideal, welches diese zu realisieren sich bestreben müssen, die
wahren Cultuurwerte entdeckt, welche das Wesen des menschlichen
Geistes manifestiren.
Diese Werte sind die wahren,weildieWissenschaft unsdasWesen
der Dinge begreifen lässt,undunsselbstalsdieauserwählten Organismen, welchedasWesendesmenschlichen Geisteszuoffenbaren haben;
weil die Kunst uns lehrt, dass der Schönheitsbegriff im Bau der
Welt verwirklicht ist; weil der Gottesdienstunsden Glauben schenkt
an die Unsterblichkeit des zur Volkommenheit entwickelten menschlichen Geistes, und uns von der Bedeutung unsres eignen Lebens
durchdringt. Unser Leben ist die Arbeit, welche wir zu verrichten
haben, um an uns selbst zu offenbaren, dass der ewigemenschliche
Geist nicht ein toter Form- begriff ist, sondern ein Begriff, welcher
sich in seinen Werken manifestirt. Will der Mensch dieCulturwerte
zur Entwicklung bringen, so ist dafür dieFreiheitfürjedenMenschen
eine unentbehrliche Bedingung, sodass jedes Individuuni das Recht
fur diese Freiheit niemals preisgeben darf.
Der Kampf um dasDaseininderMenschenweltiststetsein geistiger
Kampf, welcher aus der Tatsache oder aus der Furcht entspringt,
dass die Bedingungen für die Entwicklung des menschlichen Geistes
oder für dessen Geistesarbeit nichtinvollemUmfange vorhanden sind
resp-sein werden, sodass der Mensch oder das Volk diese für sich
erobern muss. Obschon diese Schlussfolgerung sich aus dem Vorhergehenden von selbst ergiebt, wollen wir dieselbe doch kurz
beleuchten.
Dieser Kampf beginnt mit demjenigen mit der Natur, welche der
Mensch so zu beherrschen im Stande sein muss, dass die Güter,
welche für dieEntwicklung unddenUnterhalt seinesKörpers erfordert
werden, erzeugt werden können.
Th. R. Malthus war der Ansicht, dass der Zuwachs der Menschen
notwendig eine Grenze erreichen muss, über welche hinaus die
Production von Gütern nicht mehr im Stande ist, die Bedürfnisse
eines weiteren Zuwachses zu befriedigen. Bis heute ist die Masse
von Gütern in einem stärkeren Verhältnisse gestiegen, als die
Menschenmenge.
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Die Socialdemocraten sind der Meinung, dass materielle Güter im
Ueberfluss vorhanden sind,undnurdieschlechteVerteilung derselben
schuld daran ist, dass der eine Teil der Menschen im Ueberflusse
lebt, der andere Mangel leidet. "Wäre es anders, sowürde,behaupten
sie, eine grosse Zahl von Producenten sich aufdieErzeugungsolcher
Güter legen. Auch in dieser Hinsicht muss die Erfahrung lehren,
ob in der Zukunft die Zahl von grossen und kleinen Genies,welche
die Mittel finden, um die Production vermittelst des Bodens stets
ausreichend zu erhöhen, im Verhältniss zum Zuwachs der Bevölkerung zunimmt.
Nicht immer kann der Mensch die Natur ausreichend beherrschen.
Ich habe noch-in den Jahren zwisschen 1860und 1870inMasurenden
Beginn einer Hungersnot mit erlebt. DieErdeist ein StückderNatur,
welche dem Gesetze der Notwendigkeit zu gehorchen hat und nicht
fühlt, wie unmenschlich es ist, einen Menschen verhungern zu'
lassen. Könnte die Natur denken, so würde dieselben schwer begreifen können, dass Völker, welche im Besitze der Freiheit sind,im
Kampfe um's Dasein zu einem solchen Streitmittel ihre Zuflucht
nehmen.
Weiter ist gegenüber Ueberströmungen, Orkanen, Erdbeben,Eruptionen von Vulkanen der Mensch noch mehroderweniger unmächtig.
Im Kampfe der Menschen untereinander können wir das Duell
unbesprochen lassen. Anders ist es mit dem Kampfe vonMenschengruppen eines Volkes gegen einander und vor Allem von einer
Menschengruppe gegen die Organisation des Staates.
Die Ursache dieses Kampfes is widerum eine geistige, nämlich
die Jdee, dass der betreffenden Menschengruppe die Bedingungen
eines gesunden Lebens in Folge einer siechten Organisation des
Staates vorenthalten werden.
Ein Beispiel hierfür aus der neueren Zeit ist die revolutionäre
Arbeiterbewegung in Russland, welche gewaltige Menschenopfer gefordert hat. Ein anderes Beispiel ist die französische Revolution.Der
Kampf für Freiheit, Gleichheit und Brüderschaft, welche im französischem Volke verwirklicht werden sollten, entartete, weil die
Liebe, welche die Brüderschaft bringen musste, dafür nicht stark
genug war, und so brachte diese Revolution anstatt der Gleichheit
die Guillotine, ein Egalisierungsmittel, welches vernichtete, anstatt
aufzubauen. Wäre das Genie von einem Napoleon nicht aufgetreten,
so istnichtzusagen,wasausdemfranzösischen Volkegeworden wäre.
Dieser brachte den Kampf im Lande über nach anderen Ländern;
das eine grosse französische Volk trug über die vielen deutschen
Staaten den Sieg davon, weil dieselben das Nationalitätsprinciep auf die Spitze trieben. So wurde das Genie der Retter Frankreichs und zugleich gegen seinen Willen der Urheber der gesunden
Gemeinschaftsarbeit bei den deutschen Staaten. Das Prinzip der
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Organisierung der Gemeinschaftsarbeit ist stets tiefer in das Bewusstsein des deutschen Volkes durchgedrungen und ist im deutschen Volke im einem relativ hohem Grade verwirklicht. So
geht die Geschichte auch über die .Häupter der Genies hin ihren
eignen "Weg. Es ist, wie es scheint,derregelmässigwiederkehrende
Kampf um die Macht, und diesen Charakter wird wohl auch in
Zukunft der Kampf um's Dassin zwischen Völkern haben.
Wenn die gegenwärtig Kriegführenden VölkerderWeltverkünden,
dass sie für Freiheit und Recht oder für ihre Cultur kämpfen, so
sind dieses an sich keine falschen Losungsworte. Es sind die wirklichen Ideen, welche ein Volkso begeistern,dassdessenBürger dafür
ihr Leben aufs Spiel setzen; die Befürchtung, dass dem Volkeseine
ihm heiligen Culturwerte entnommen werden, treibt sie in den
Kampf. Und solch ein Kampf is ein Kampf um die Macht, denn
die Kulturwerte sind keine toten Formbegriffe, soudern Triebkräfte,
welche dieEntwicklungdesVolkes beherrschen. SollLetzteremöglich
sein, so muss das Volk im Besitze der Güter sein, welche für die
körperlicheundgeistigeNahrungseinerMitglieder unentbehrlich sind,
und dasselbe muss auch über die Kräfte verfügen können, welche
die materiellen Güter erzeugen oder aus demAuslandeholen,welche
für den Unterricht, die Rechtspflege, für die Pflege der Wissenschaften und Kunst Sorge tragen.
Die Tatsache, dass es einem Volke unmöglich gemacht wird,über
die Güter und Kräfte für das Leben und die Bildung des Volkes in
ausreichendem Maasse verfügen zu können, oder die Furcht, dass
für die zunehmende Bevölkerung die Lebensbedingungen nichtmehr
ausreichen werden, treibt ein Volk in den Kampf um das Dasein.
Sieht ein Volk mit vollkommener Sicherheit, dass eine Macht, z. B.
ein anderes Volk sich ihm in den Weg stelt und es verhindert, die
Mittel zur Erreichung seines Lebenszweckes zuerwerben,sotrachtet
dasselbe dieser Macht zu widerstehen und dieselbe zu überwinden.
So wird der Kampf um die Culturwerte, wie wir shon sahen, ein
Kampf um die Macht, was der gegenwärtige Krieg denn auch
ebenfalls ist. Die Erläuterung, dass derselbe diesen Charakter hat,
wollen wir hier nur kurz resümieren.
Die Triebkraft der einen Völkergruppe ist tatsächlich England,
obschon es den Schein annimmt, dass es sich in diesen Kriegdurch
andere Völker hat treiben lassen, doch ein solches Volk lässtsichin
einen Krieg noch gegen seinen Willen, noch gegen sein Interesse
treiben. Im Laufe der Geschichte hat England sich dadurch, dasses
in jedem Kriege mit den Europäischen Seemächten Sieger gebliehen
ist, eine gewaltige Macht erworben, welche dasselbe uns noch vor
diesem Kriege sehen lassen hat, als esAlleinherrscher vonAegypten
wurde und die südafrikanischen Republieken als Volk vernichtete.
Mit seiner Macht ist Englands Bevölkerung in stärkerem Ver-
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hältniss, als die Erzeugnisse seines Bodens gewachsen, sodass es
die letzteren in grossen Mengen vom Ausland beziehen muss.
Darum muss dasselbe für sich die Seewege stets offen halten und
über die Mittel zum Tauschhandel verfügen. Zur Sicherung der
Seewege hat dieses Volk sich eine gewaltige Kriegsflotte gebaut,
welche anzugreifen schon lange keine Seemacht mehr gewagt hat.
Mit seiner Industrie und seinem Eeichtum unterhältdasVolkseinen
Handel. Seinen Reichtum hat dasselbe sich mitdurchdieErwerbung
von Kolonieen besorgt, welche England in einem gewaltigen Umfange besitzt.
Die Grösse des Landes und die Grösse seines Reichtums ist die
Ursache der Grösse seiner Macht, aber auch seine Achillesferse,
denn die Macht des Mutterlandes muss stetsgesichert sein. Durch
diese Tatsache ist doch wohl allein zubegreifen, dassEnglandgegen
das Volk von Süd-Afrika die Waffe des Aushungers von Frauen und
Kindern zu gebrauchen sich nicht gescheut hat, und dass es diese
Waffe im gegenwärtigen Kriege zu Hilfe nimmt, um dadurch das
ganze deutsche Volk auszuhungern. Der Kampf um das Dasein ist
darum so erbittert und wird mit allen Waffen geführt, welche
Erfahrung und Wissenschaft zu verschaffen im Stande sind, weiles
in diesem Kampfe um Geistesgüter geht.
Englands System der Kriegführung ist hierdurch gekennzeichnet,
dass es keine Mitglieder seines Volkes aufopfert, solange es den
Krieg mitseinemReichtum,sagenwiralsomitdessen Repräsentanten,
dem Geldeführen kann.GegenüberseinenBundesgenossenPrankreich,
Russland und Italien, welche im Kriege gewaltige Menschenopfer
bringen, weist England denn auch stets darauf hin, dass der nervus
rerum auch im Kriege das Geld ist, und dass England hierdurch in
erster Linie den Krieg für die Bundesgenossen möglich macht.
Es hebt auch besonders rühmend hervor, dass seine Kolonien
dem Mutterlande Tausende und TausendevonKriegernsendet.Hierin
sieht England den Beweis, dass seine Kolonieen sich mit dem Mutterlande als eine Einheit fühlen und dassdieseErscheinungdieFolge
davon ist, dassdasMutterlandderKolonieeinegrosseFreiheit schenkt.
Aber Macht hat für Individuen und Völker häufig einen grossen
Glanz, wozu kommt, dass die Macht Englands auch das eigne Interesse der Kolonieen fördert. Gewisse Tatsachen weisen darauf hin,
dass man vorsichtig sein muss mit der Annahme, dassdieenglische
Freiheit, die Freiheid ist, also ohne das Epiteton „englisch"; z. B.
die Tatsache, dass Botha, für diese Freiheit zu kämpfen, einVolkin
die Waffen gerufen hat. Hier hat doch wohl der Glanz der Macht
dasGefühl für dieFreiheitstark geschwächt.Eine andere Tatsache ist,
dass England dem südafrikanischem Volke ein gewisses Mass von
Freiheit nach beziehungsweise wenigen Jahren hat zu Teil werden slassen, während Irland, welches in Englands unmittelbarer

278

Machtssphäre liegt, Jahrhunderte lang nur dessen verhängnissvolle
Macht gefühlt hat. Ist das sich Anbieten der Irlander als Soldaten
ein Beweis von Liebe oder von dem Verlangen, endlich aucheinmal
eine erträgliche Freiheit zu erhalten?
England lässt seine Fahne über den Seeen wehen, worauf steht:
Feiheit und Recht, woneben noch stehen müsste: Nationalitätsprinciep, und darüber in grossen römischen Buchstaten: Macht.
England ist eine neue Form des römischen Kaiserreiches, welches
sein Land stets ausdehnt, weil es seine Macht im Gleichgewicht
mit der Machtsentwicklung anderer Völker halten will.
Die Triebkraft des anderen Staatenbundes ist auch jetzt noch in
einem gewissen Grade Preussen, obschon die preussische Staatsidee
auch schon vor dem Kriege im deutschen Staatenbunde sich mehr
oder weniger stark realisiert hat.
Die deutsch gewordene preussische Staatsidee kommt hierauf
hinaus, dass der Staat nach dem Prinzip der Disciplin organisiert
sein muss. Der Staat strebt danach, das gesammte Volk in diesem
Sinne zu organisieren, dass darin jede kleinereGruppe,jede kleinere
Einheit des Volkes ein Ganzes ist, welches mit dem Gesammtorganismus eine harmonische Einheit bildet. Nicht nur die Gemeinde,
der Kreis und die Provinz arbeiten mit dem Staat als Ganzem
zusammen, sonderm auch Unterricht, Rechtspflege, die Sorge für
Invalide und Alterschwache u. s. w. gehören mit zur Staatssorge.
Alle für Einen und Einer für Alle gilt auch für die Verteidiger des Vaterlandes. Hier haben alle männlichen Mitglieder
des Volkes gleiche Rechte und gleiche Pflichten; für die Vertheidigung des Vaterlandes kann der eine Bürger den andern nicht für
Geld kaufen, noch lässt der Staat zu, dass der Begüterte sich der
Militärpflicht entziehen kann. Es wird wohl behauptet,dass ineinem
Volke ein so starkes Gemeinschaftsgefühl, dass jeder Bürger für
sein Volk freiwillig das Leben aufs Spiel setzt, nicht denkbar ist;
die Deutschen sind hierin anderer Meinung.
Die Erfahrung hat gelehrt, dass eine solche Organisation eine
grosse Kraft entwickeln kann, denn die Entwicklung der "Wissenschaft, vor Allem der Naturwissenschaften, der Industrie und des
Handels haben in Deutschland in den letzten vierzig Jahren eine
Höhe erreigt, welche auch auf andere Völker einenstarken Eindruck
gemacht hat.
Die preussische Staatsidee bedurfte eines Staates,umzu beweisen,
dass dieselbe einen wirklichen "Wert hat; die Idee hatsichdenStaat
erobert durch Blut und Eisen. Als der preussische Staat mit Oestreich in den Kampf um's Dasein gewickelt wurde, bewiesdieselbe
seine Kraft auf eine Weise, dass die preussischen Staatsmänner zur
Ueberzeugung kamen, dass das Prinzip der Disciplin bei den
deutschen Völkern auf friedlichen "Wege weiter durchwirken könne,
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und so wurde ein Frieden geschlossen, der zur Folge hatte, dass
Oestreicher und Preussen als treue Waffenbrüder kämpfen. Ehe
jedoch die deutsche Staatsidee sich ganzinFriedenweiter entwickeln
konnte, musste noch der Krieg mit Frankreich geführt werden.
Das Feldherrngenie von Napeleon I unschädlich zu machen, war
die Vernichtung von dessen Armee in Russland noch nicht im
Stande gewesen,dasZusammenwirken vonverschiedenen Völkernwar
dafür nötig. Nun war wohl Napoleon geschlagen, nicht aber Frankreich, was durch das Streben Napoleons III, die Macht seines
Landes widerum zu vergrösseren, deutlich wurde.ImKriege 1870/71
erlitt Frankreich die Niederlage und die deutschen Staatsmänner
hielten es für notwendig, Frankreich Elsass-Lothringen abzunehmen,
um diesem die Macht zu nehmen, bei der ersten besten Gelegenheit
den Krieg auf's Neue zu beginnen.
Diese Schwächung des französischen Volkes, welches in dem
Evolutionsprozesse der Völker anerkannter Maassen eine grosse
Rolle gespielt hat, hat dem Nationaliteitsprinzip starke Nahrung
gegeben, sodass viele Menschen in allem Ernst der Meinung sind,
dass Elsass-Lothringen die eigentliche Ursache dieses "Weltbrandes
ist. Tatsächlich war und ist noch jetz das Nationalitätsprinzip eine
starke Waffe in den Händen der Allierten, um die Revancheideeder
Franzosen zu nähren und die kleinen Staaten für sich zugewinnen.
Selbst hat man eine Zeit lang wohl geglaubt, dass England in den
Krieg gegangen sei, um fur dieses Prinzip seine ganze Macht in
die Wagschale zu werfen. Man verliert aus dem Auge, dassBelgien
ein Puffer zwischen Frankreich und Deutschland und Serbien zwischenRussland und Oestreich ist,und solange FrankreichundRussland
Englands Bundesgenossen bleiben, sind solche Puffer von grossem
Werte fur die Allierten. Eine ganz andere Frage ist es, ob durch
Kunstmittel Staaten im Leben erhalten werden können, auch wenn
denselben innere Lebenskraft fehlt. Darum sind Vergleiche in
Bezug auf Existenzberechtigung zwischen den Niederlanden und
Serbien und auch zwischen ersterem Staate und Belgien absolut
unzulässig. Die Niederlande haben nicht nur eineGeschichte,dessen
Studium fur jedes Volk ihren Wert behalten wird,sondern dieselben
sind auch heute noch im vollem Besitze hoher geistiger Kraft und
Cultur.
Ueberdie übrigen Völker, welche an beiden Seiten kämpfen, ausführlich zu resümieren, ist nicht meine Absicht.
Japan profitiert vom Kriege, soviel es kann, Italien hatsichandie
Seite der grossen Gruppe in der Ueberzeugung geschart, dass diese
aus dem Kampfe siegreich hervorgehen werde, und dassdamitseine
Grossmachtträume in Erfüllung gehen werden.-Die eigentlichen
Verbündeten von England sind natürlich Frankreich und Russland
Hätte Frankreich seine Revancheidee fahren lassen und in die
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dargebotene Friedenshand des deutschen Kaisers die seine legen
können, so würden wir wohl noch imFrieden leben.Esgabbekanntlicher Weise in diesem Lande auch einüussreiche Personen, welche
dies nicht nur für möglich, sondern selbst für richtig hielten. Auch
nach dem Kriege 1870/71 ist Frankreich ein reiches Land geblieben,
mit einer Bevölkerung, welche über ausreichende Existenzmittel
verfügte und Wissenschaft und Kunst pflegen konnte; dazu war es
im Besitze von Kolonieen in für das Land durchaus ausreichendem
Umfange. Aber das französische Volk hat inderGeschichtenicht nur
für die Entwicklung der Cultur der Völker, sondern auch politisch
eine grosse Kolle gespielt und so hat es die Revancheidee aus dem
Volksbewusstsein nicht bannen können. Es hat sich mit England
verstanden, Russland Milliarden geliehen und sich mit aller Energie
zum Kriege gerüstet.
Von Russland ist nur zu sagen, dass dieses Land noch im Eroberungsstadium verkehrt. Dies liegt indengrossenGegensätzen,welche
in der Bevölkerung bestehen, worauf hiereinzugehen,überflüssig ist.
Der gegenwärtige Völkerkrieg bietet uns das grossartigste und
zugleich das entsetzlichste Schauspiel eines Riesen kampfes um
das Dasein im Evolutionsprozesse der ¥enschenwelt.
Grossartig ist dieses Schauspiel, weil eene Menschenmassa inden
Krieg gewickelt ist, als nie zuvor. Es nehmen daran nicht nur
Millionen Streiter teil, sondern eine Riesenzahl von Fabriken mit
einer gewaltigen Arbeiterzahl, in denen Waffen geschmiedet und
Munition fabriziert wird, undschliesslich dieneutralenVölker,welche
Waffen und Munition liefern und die Nahrungsmittel anführen, '
welche in riesigen Massen den Millionen Streitern und den Völkern
zugeführt werden müssen.
Entsetzlich grossartig ist der Krieg, weil derselbe mit den furchtbarsten Waffen und gewaltig vernichtender Munition geführt wird,
welche Genies auf diesem Gebiete nur erdenken können. Entsetzlich, weil tier Krieg die Kämpfer in Massen wegmähet,derenKörper
auf die grausamste Weise verstümmelt werden, und weil derselbe
Elend und den Hungertodfür grosseMenschenmengen imGefolge hat.
Der wirkliche Grund des Krieges ist der in der Tat grossartige
Fortschritt von Deutschland nach dem letzten deutsch-franzözischen
Kriege. Dadurch fühlte sich England bedroht und fand inFrankreich
und Russland Bundesgenossen,vondenendasersteredieRevancheidee
pflegte, das letztere seinen Einfluss beidenRalkanstaaten widerzugewinnen Und auszubreiten suchte, sodass dann auchindiesemEvolutionsheerde mit seinem labilen Gleichgewichtszustande der unter
der Asche glimmende Funke entflammte. Deutschland nahm in Bevölkering stark zu, sodass viele Deutsche ins Ausland zogen und
dort deutsche Arbeitskraft und deutsches Kapital met Erfolg nutzbringend unterbrachten. Aber die deutschen Auswanderer wurden
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zum grössten Teil Bürger eines anderen Staates und gingen für
das Vaterland verloren, und auch wenndieselbenDeutschegeblieben
waren, konnten sie bei einem Kriege mit England dem Vaterlande
keine. Hilfe leisten. Deutschland fühlte sich eingeengt zwischen
Frankreich und dem Kolosse Russland, welche met England einen
Dreibund bildeten. Es hatte Absatzgebiete nötig und verlangteeinen
Platz unter der Sonne, welcher seine Weiterentwicklung möglich
machte. Es waren alles Geistesgüter, welche der Eine schützen zu
müssen meinte, derAnderezurEntwicklungbringenmusste,eswaren
Culturwerte, die sich zu Ideeën gestalteten, wofür die Völker sich
begeisterten; die Ideeën gruben sich tiefer und tiefer indasBewusstsein der Völker ein, bis sie diese schliesslich in den Krieg trieben.
Riesengross war der Hass, welcher sich mit dem Ausbruche des
Krieges entfesselte und selbst die Bewohner der neutralen Staaten
mit in's Schepptau nahm.
Wann wirddieZeitkommen,dassderHassinseinGegenteil umslägt
und statt des Schlachtrufes die Friedensworte ertönen „Liebedeinen
Nächsten, alsdichselbst."DieseWortesindnicht nur für dieMitglieder
eines Volkes geschrieben, sondern ebensosehr für die Völker,welche
die wahren Culturwerte verehren, und es sind in erster Linie diese
Völker, welche sich im Riesenkampfe zerfleischen. DieseBibel-Worte
sind der Prüfstein der wahrenBildungundwirkönnen nur schliessen
mit dem Wunsche, dass der Krieg met vernichtenden Waffen sich
umwandelt in einen Wettkampf met denWaffen desFriedens,sodass
die wahren Culturwerte der Völker zur Offenbarung und zu ungesehener Blüte kommen können.

